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RESUMO 

Este trabalho apresenta um panorama histórico da divulgação científica no 
Brasil e a relevância do bacharel em Química na divulgação da Química para a 
construção de uma percepção pública favorável dessa ciência. O estudo consistiu 
em uma pesquisa qualitativa e exploratória através do levantamento bibliográfico 
sobre o desenvolvimento da divulgação científica no Brasil no âmbito da Química e a 
atuação dos profissionais da Química nesse contexto. Pode ser concluído que é 
necessário um esforço conjunto entre as sociedades científicas da área, os poderes 
público e privado, as universidades e centros de pesquisa para manterem os 
projetos existentes e promoverem novos projetos para a divulgação da ciência e que 
o profissional da Química é fundamental na divulgação da Química, pelos seus 
conhecimentos específicos e a presença da Química na história da ciência. Quanto 
a formação do bacharel em Química pelo Instituto de Química da Universidade 
Federal Fluminense concluiu-se que o curso deve promover discussões sobre a 
atuação desse profissional na divulgação científica, tanto como participante quanto 
como promotor de atividades e que a percepção favorável da Química pela 
sociedade depende dessa atuação. 
 
Palavras chave: Comunicação Científica, História da Ciência, Química 



 
 

ABSTRACT 

This work presents an historic outlook of scientific divulgation in Brazil and the 
Chemistry Bachelor’s relevancy for Chemistry divulgation as a way to create a 
favorable public view of this science. The study consists of a qualitative and 
exploratory research through a bibliographic survey of scientific divulgation, in the 
Chemistry’s scope, development in Brazil and the actions of Chemistry professionals 
in this context. We can conclude that we needed a joint effort between scientific 
society, public and private powers, universities and research centers to maintain 
existing projects in scientific divulgation as well as to develop new one, and we also 
conclude that the Chemistry professionals are fundamental for Chemistry divulgation 
thanks to their specific knowledge and the part that Chemistry plays in the history of 
science. As for the education provided for Chemistry Bachelor in Federal Fluminense 
University’s Chemistry Institute, we conclude that the undergraduate course must 
promote discussions about how this professional can act in the scientific divulgation 
area, both as a participant and as an activity prompter, and about how Chemistry 
favorable perception depends on this action as promoters of scientific divulgation. 
 
Keywords: Scientific communication, History of Science, Chemistry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que comumente se trata como Ciência teve início na parte final do século 

XV e início do seguinte, fazendo parte de um dos fatos históricos que contribuíram 

para uma mudança mais profunda, principalmente na Europa. Essa mudança de 

mentalidade foi progressiva ao passo que se deu a revisitação dos textos dos 

filósofos gregos, como Aristóteles, Platão e Sócrates. Esse momento histórico ficou 

marcado com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, algumas figuras 

marcaram o modo de desenvolver o saber científico nesse novo período, se 

destacam: Francis Bacon, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e René Descartes 

(ZAGO et al., 2019). Porém, por conta dessa aparente primazia dos conhecimentos 

científicos se delega a espaços menos importantes os saberes científicos anteriores 

a esse desenvolvimento, bem como outros contemporâneos ou subsequentes que 

não estão relacionados a esse eixo cultural europeu. Diante disso Boaventura Sousa 

Santos com o conceito de “Epistemologias do Sul” aborda, como ainda na 

contemporaneidade, há um poder coercitivo para com saberes científicos fora da 

epistemologia dominante (SANTOS, 2019).  Isso nos traz a reflexão de pensarmos a 

Ciência de forma mais ampla, de modo que o conhecimento não se restrinja aos 

povos que colonizaram grande parte do mundo e que cada sociedade que se 

desenvolveu e se desenvolve é uma fonte de produção de saber científico.  

Alguns exemplos se encontram no desenvolvimento da medicina na China 

antiga (ABE, 1999), na utilização de substratos de plantas nativas pelos povos 

originários da América para tratamentos, na metalurgia em comunidades africanas 

(PINHEIRO, 2020). Seria possível citar inúmeros outros conhecimentos científicos 

desenvolvidos por diversas culturas que utilizaram seus métodos de avaliação e 

comprovação por mais que não sigam, em alguns casos, o método que se utiliza 

hoje no fazer científico marcado pelo paradigma dominante (SANTOS, 1995).  

Dessa forma o fazer científico advém de nossa interação com a natureza, daí 

um dos campos do conhecimento que envolve nossa percepção do mundo são as 

Ciências Naturais ou da Natureza. Ciências estas em que a Física, a Química e a 

Biologia se destacam como centrais e há muitas outras áreas de fronteira, como a 

Bioquímica, Astrofísica, Geologia, Biomedicina, entre outras, que se desenvolveram 

com o surgimento de novos problemas cada vez mais complexos que a humanidade 
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enfrentou e enfrenta. Porém, os métodos da Ciência de enfrentar os problemas de 

maneira isolada e com visões particulares foi se provando cada vez mais inócuo, 

surgindo o conceito de multi e interdisciplinaridade que são meios de aproximar 

saberes que nunca deveriam ter sido separados (MORIN, 2000).  

Parte integrante desse atual paradigma, a Química é amplamente subdividida 

em áreas como a Físico-Química e a Química Inorgânica, e subáreas cada vez mais 

independentes e separadas por muros conceituais como Catálise, Química de 

Coordenação, Heterociclos; ou hiperespecializadas, Nanocatálise e 

Bioeletroquímica. 

Desde a antiguidade, a humanidade reconheceu a importância de 

compartilhar conhecimentos e desenvolveu métodos para transmitir essa informação 

às pessoas de interesse. As pinturas rupestres, a tradição oral, a escrita, a 

impressão, são todos meios de difundir conhecimento através dos tempos. Difusão 

essa que inclui conhecimentos científicos.  

Um dos métodos mais utilizados para o desenvolvimento humano ao longo do 

tempo foi a tradição oral, possibilitando que conhecimentos fossem perpassados 

durante séculos por diversas pessoas. Essa difusão de conhecimentos mantinham a 

curiosidade científica ativa, uma característica inata dos seres humanos.  

Outro método de difusão do conhecimento científico conhecido é o debate de 

ideias que foi objeto de estudo extenso dos gregos, ao que denominaram de 

retórica. Aristóteles foi quem trouxe a essa prática o uso da lógica e, como defendia 

Platão, deveria se basear na dialética (MAZZALI, 2008). Assim, ele fundamenta seus 

preceitos em seu grande texto sobre o tema, A Retórica, dividido em livros 

(MAZZALI, 2008). Desde então as bases lançadas por Aristóteles são perceptíveis 

no modo de comunicação em que os mais diversos conhecimentos são discutidos e, 

por tanto, gerados.  

Por mais que esses mecanismos de difusão do conhecimento estivessem 

desenvolvidos desde a antiguidade eles não alcançavam a imensa maioria das 

pessoas da época. Na Idade Antiga ficava restrito às classes com poder da terra, já 

na Idade Média o desenvolvimento de saber por meio da observação e formulação 

de ideias ficou cerceado pela Igreja, que delimitava tudo aos dogmas necessários 

para sua sustentação e isso era facilitado por conta da forma manual da confecção 

de livros. Um dos grandes avanços dessa época na Europa, foi o surgimento da 

impressão, que foi o ponto de partida para o início da quebra do monopólio da Igreja 
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sob o saber, uma vez que a velocidade da tiragem utilizando os métodos de 

impressão era infinitamente superior à dos escribas. Porém, o clero inicialmente não 

condenou a prática, mas estabeleceu regras para a não impressão de materiais que 

fossem contra seus ideais; isso se provaria um erro para suas intenções de 

monopolizar o conhecimento (REIS; SOUTO, 2016).  

Nos séculos XV e XVI essa revolução na disseminação da informação foi uma 

das propulsoras do Renascimento na Europa, o movimento que marcou o início da 

emancipação do conhecimento das mãos da Igreja. Galileu Galilei foi um dos 

exemplos dessa transição do poder do conhecimento científico uma vez que foi 

julgado por conta de seus estudos e perante a Inquisição teve de negar suas teorias. 

Com a técnica de impressão se aprimorando, algumas décadas depois haviam 

milhões de livros em circulação na Europa o que também contribuiu para o 

surgimento da ciência moderna no continente no século subsequente (SOUZA, 

2005).  

Nesse contexto foram criadas as primeiras associações científicas, a Royal 

Society (RS) na Inglaterra em 1660 e a Académie des Sciences na França em 1666 

que congregavam não somente os cientistas, mas artistas e escritores. Essas 

sociedades pioneiras contribuíram para a institucionalização da ciência nesses 

países atuando como centro da produção científica. Em 1799, Joseph Banks, 

naquele momento presidente da RS, criou a Royal Institution (RI) que tinha como 

objetivos discutir temas mais próximos do cotidiano e com um público mais diverso, 

se destacando da RS, frequentada somente pelos homens poderosos e cultos de 

Londres. Por conta dessa atitude foi alvo de críticas, principalmente pela presença 

de mulheres nas discussões e palestras. Nas primeiras décadas do século XIX a RI 

se consolidou com centro de divulgação e produção de conhecimento em que se 

destacava o trabalho e palestras de Humphry Davy na área da eletroquímica na RI 

(BALDINATO, 2016).  

Mesmo nesse ambiente ainda restrito a alta classe da sociedade, angariou os 

quadros da RI uma pessoa das classes populares da época, Michael Faraday. O 

trabalho de divulgação da Química por Faraday foi muito extenso durante sua vida, 

porém as palestras natalinas na RI, voltadas para todos os públicos, foram o que o 

notabilizaram como divulgador. Isso se deu muito por conta de sua linguagem clara 

com que se comunicava com o público alvo, um dos desafios de realizar divulgação 

cientifica (BALDINATO, 2009).  
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Essa breve introdução nos permite observar a existência de diversas formas 

de comunicar as ciências ao público. Como consequência, foi gerado uma 

enormidade de termos e teorias sobre a comunicação científica ao longo do tempo. 

As escolas clássicas do Reino Unido e França, junto com a Americana, mais 

recente, cunham a diversidade de termos que tratam da comunicação cientifica, este 

é um termo geral que visa englobar todos os métodos de propagação da ciência.  

Os termos difusão científica, divulgação científica, disseminação científica e 

popularização científica são tipos de comunicação científica, cada um com sua 

especificidade (CARIBÉ, 2015).  

Leivrouw é um dos autores que discute o termo comunicação científica e sua 

diversidade, ele propõe 3 estágios para a atividade científica: concepção, que está 

ligado ao fazer científico entre pequenos grupos de pares em conversas geralmente 

informais; documentação, ligado a divulgação dos resultados obtidos em pesquisas 

entre os pares com regras de comunicação e escrita; e popularização, que 

compreende a divulgação não necessariamente entre os pares e pelos diversos 

meios possíveis focando nos meios que levem a informação ao maior número de 

pessoas possível (LEIVROUW, 1990 apud CARIBÉ, 2015). 

O primeiro termo que se utilizou do latim vulgus (popular) como base para um 

termo relativo a propagação do conhecimento científico para público em geral é 

vulgarização que tem origem francesa. Criado no final do século XVIII pretendendo 

substituir ciência popular, utilizado a época. Dessa mesma origem, surge também 

divulgação, palavra não utilizada nos países de língua inglesa sendo que as 

variações de vulgus estão presentes nas línguas com maior influência latina 

(CARIBÉ, 2015). 

Outra palavra que engloba a divulgação é difusão. A difusão científica é 

qualquer tipo de processo utilizado para disseminar o conhecimento científico e 

tecnológico, tendo dois ramos de acordo com o público alvo: disseminação da 

ciência quando a comunicação é voltada para os cientistas e público especializado; 

divulgação científica quando é voltada para o público em geral, não especializado, 

com uma linguagem mais acessível e por meio de comunicação mais abrangentes 

(CALVO HERNANDO, 2006 apud CARIBÉ, 2015). O termo Popularização da ciência 

é também bastante utilizado quando se tratada de tornar o conhecimento científico 

acessível para o público em geral. É mais utilizado nos país de língua inglesa e 

também aqui no Brasil (CARIBÉ, 2015). 
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As consequências do processo de difusão científica são entendidas em 

diversos aspectos, entre eles está a compreensão da ciência pelo público, isto é, o 

desenvolvimento da compreensão dos princípios, teorias, leis da ciência e suas 

ramificações, bem como o entendimento do modo de desenvolvimento da ciência. 

No entendimento da ciência por não especialistas, não se busca um conhecimento 

especializado, mas a noção do método científico, da importância da experimentação 

e das implicações dos avanços científicos. Um dos modos de cultivar essa 

percepção na sociedade é por meio da educação científica que deve estar aliada a 

educação básica com os conceitos científicos escolares, de maneira que o indivíduo 

possa ser capaz não só de compreender, mas também de opinar e atuar em prol do 

desenvolvimento da ciência para o bem comum da sociedade (CARIBÉ, 2015), se 

tornando um indivíduo letrado cientificamente1.  

O mundo em que vivemos apresenta cada vez mais informação disponível 

para grande parte das pessoas, com a facilidade de toques e/ou cliques, porém 

considerável parte dessa informação acessível vem de fontes pouco confiáveis que 

muitas vezes não são valorizadas pelos algoritmos de busca pela sua qualidade e 

sim por sua quantidade. Esse cenário, em conjunto com um distanciamento da 

checagem de fontes, gera a cultura das notícias falsas e, em nível mais sistêmico, a 

desinformação (BRIZOLA; BEZERRA, 2018).  

Esse panorama da informação é mais um dos desafios que cada área do 

conhecimento humano precisa abordar para seu desenvolvimento e que mostra a 

necessidade cada vez maior de confluência e diálogo entre os conhecimentos. Essa 

atuação conjunta multi e interdisciplinar é necessária frente aos problemas 

complexos da atualidade, que, com essa abordagem, podem ser realmente 

atacados e nos tornar conscientes da existência do inesperado. Só se prepara para 

o inesperado quem reflete sobre o passado, buscando soluções e avaliando as 

soluções que foram tomadas anteriormente (MORIN, 2000).  

O meio de combater a desinformação é formar profissionais nos ambientes 

universitários que estejam preparados para lidar com essa realidade. Isso se 

concretiza da melhor forma por meio da divulgação científica de qualidade, por isso 

a importância de se refletir sobre o que já foi e o que é feito nessa área de forma a 

melhorar a relação da sociedade com o conhecimento científico. 

                                                           
1 Segundo Santos (2007), amparado em Soares (2009), o letramento cientifico está associado ao 

efetivo uso dos conhecimentos científicos na prática social do indivíduo. 
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Dessa forma, esta monografia tem por objetivo proporcionar um panorama 

histórico da divulgação científica, com foco na Química, e a reflexão sobre a 

formação dos egressos do atual curso de bacharel em Química do Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense no âmbito da divulgação científica. 

O presente trabalho metodologicamente constituiu-se de uma pesquisa 

qualitativa bibliográfica analisando a literatura disponível acerca do desenvolvimento 

da divulgação científica no Brasil e o papel do bacharel em Química na divulgação 

científica. Para isso foram utilizadas as bases de dados do Google e Google 

Acadêmico, Periódicos CAPES e SciELO. Durante as buscas foram utilizadas alguns 

desses descritores: comunicação científica, história da divulgação científica, história 

da ciência, profissional de química, ciências da natureza, dentre outros.  



15 
 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 HISTÓRIA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

 

O início da divulgação científica no Brasil foi atrelado a condição da colônia 

relativa a metrópole que cerceava de diversas formas a propagação do 

conhecimento na colônia, como a não permissão para a criação de escolas 

superiores ou universidades, a proibição da impressão de livros, que só foi ser 

permitida com chegada da família real no Brasil em 1808.  Essa limitação imposta 

pelo seu status de colônia é um dos fatores para o atraso no desenvolvimento 

científico no país. Por mais que os residentes da elite na colônia pouco a pouco 

fossem se encaminhando para a Europa para realizar cursos nas universidades, 

principalmente em Portugal, o número era restrito, não havia troca desse 

conhecimento com o público e grande parte dos cursos realizados eram nas áreas 

do direito e das letras (FILGUEIRAS, 1990). Como será abordado, o grande 

florescer do estudo e divulgação da ciência se inicia com a chegada da família real 

portuguesa em solo brasileiro que proporcionou uma abertura sem precedentes em 

nossa história. 

A primeira instituição que foi criada, ainda na colônia, para discutir e 

desenvolver ciências em solo brasileiro foi a Academia Científica do Rio de Janeiro 

em 1772 idealizada pelo Vice-Rei marquês de Lavradio que tinha o objetivo discutir 

aspectos da ciência que se correlacionavam com física, química, medicina, história 

natural, farmácia e agricultura. Porém, em 1779 encerrou as atividades pois ainda 

não havia desenvolvimento científico organizado capaz de sustentar a sua atividade. 

Pouco depois, em 1786, foi recriada por outro Vice-Rei, D. Luiz de Vasconcelos, 

com o novo nome de Sociedade Literária do Rio de Janeiro (FILGUEIRAS, 1990; 

MOREIRA; MASSARANI, 2002). Em seu estatuto versava que o objetivo da 

Sociedade era repartir os conhecimentos científicos mutuamente e que os temas ali 

tratados não deveriam conter dois assuntos: temas religiosos e da constituição 

política local. Apesar desses cuidados, a Sociedade foi dissolvida em 1794 pelo 

então Vice-Rei, Conde de Resende. Sua atuação foi um pouco desviada por conta 

dos acontecimentos marcantes, a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa. 
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Então além de fechar a Sociedade o Vice-Rei prendeu seus membros 

(FILGUEIRAS, 1990). 

Por mais que tenha tido pouca duração, essa Sociedade ficou marcada na 

história da Química no Brasil. Vicente Coelho de Seabra Silva e Telles, nascido em 

Congonhas do Campo, MG, considerado um dos primeiros químicos brasileiros, 

durante seus estudos em Coimbra publicou, em 1788, a primeira parte de sua 

principal obra “Elementos de Química”, que completaria nos anos subsequentes e 

finalizado em 1790, que apresentava como título completo “Elementos de Química 

Oferecidos à Sociedade Literária do Rio de Janeiro para o Uso do Seu Curso de 

Química”, o que mostra que a Sociedade tinha certo reconhecimento e relevância 

uma vez que este livro foi o primeiro sobre a química moderna escrito em língua 

portuguesa e por um brasileiro (FILGUEIRAS, 1985). Apesar de estar na vanguarda 

da química moderna o trabalho do autor brasileiro não teve a mesma repercussão 

obtida pelo “Traité élémentaire de chimie” de Antoine Lavoisier, publicada um ano 

antes, que também combatia a ideia do Flogístico, ideia de que os corpos que 

entravam em combustão continham uma matéria chamada flogisto que era liberada 

durante o processo de queima (ALMEIDA; PINTO, 2011). 

Depois desse primeiro florescimento incipiente, somente com a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil em 1808, que as ciências voltariam a ser 

trabalhadas e divulgadas na colônia que agora adquiria status diferente do anterior 

que culminaria com a instauração em 1815 do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarve. Essa mudança de visão fica muita clara quando, na escala da comitiva real 

em Salvador, é decretada a abertura dos portos brasileiros e a criação do Colégio 

Médico-Cirúrgico da Bahia e na chegada à capital, Rio de Janeiro, é instituída a 

Imprensa Régia que marcava definitivamente o fim do impedimento de imprimir no 

Brasil, uma vez que as tipografias particulares também foram promovidas 

(FILGUEIRAS, 1990). Ainda nesse processo inicial foi criada a Academia Real Militar 

em 1810, advinda da antiga Academia Real de Artilharia, em que no seu curso de 

Engenharia eram trabalhadas química, física, cálculo, entre outros (FILGUEIRAS, 

1990; MOREIRA; MASSARANI, 2002).  

O primeiro livro de química impresso em solo brasileiro, proveniente da  

Academia Real Militar, foi publicado pelo inglês Daniel Gardner que passou a 

ministrar aulas públicas na cidade do Rio de Janeiro com regularidade sobre 

ciências, química e filosofia. Aulas estas que eram divulgadas em jornais de 
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veiculação na cidade, convocando a população para os eventos (FILGUEIRAS, 

1990). Com o fomento da imprensa os primeiros jornais que surgiam no Rio de 

Janeiro também passaram a divulgar notícias e artigos sobre as ciências, nota-se a 

relevância de “O Patriota”, jornal que em 1813 e 1814, divulgou inclusive alguns 

textos da extinta Sociedade Literária do Rio de Janeiro (MOREIRA; MASSARANI, 

2002). Conjuntamente com essa nova era também foram fundados, em 1808, o Real 

Horto, que passa a ser denominado Jardim Botânico em 1833 e o Museu Real, em 

1818, que passa a ser chamado Museu Nacional em 1890, com a programação da 

República do Brasil. Essas instituições têm papel fundamental no desenvolvimento 

das ciências e na divulgação do conhecimento científico no país (MASSARANI; 

MOREIRA, 2016). 

Em 1819, José Bonifácio de Andrada e Silva, nascido na cidade de Santos 

em São Paulo, renomado cientista da Academia Real das Ciências de Lisboa, 

reconhecido como importante para o descobrimento do elemento Lítio em minerais, 

aporta no Brasil, após 36 anos fora do país, o que caracterizava a chegada de um 

cientista, com diversas publicações na Europa. Embora José Bonifácio, no Brasil, 

participe muito mais do aspecto político do país, na sua atuação ficam claras suas 

preocupações e intenções quanto ao desenvolvimento das ciências no país, 

inclusive com a criação de uma universidade que incluísse destacadamente as 

ciências naturais, como relata Filgueiras (2013) em seu artigo sobre o envolvimento 

de José Bonifácio com as ciências (FILGUEIRAS, 2013): 

Em 1821 a Província de São Paulo mandou seis deputados às Cortes de 
Lisboa, com instruções conhecidas como Lembranças e Apontamentos. 
Embora não fosse um dos deputados, percebe-se a mão de José Bonifácio 
na redação do documento. A instrução pública seria generalizada e, em 
adição ao ensino primário, cada província brasileira deveria ter um colégio 
onde “se ensinassem as ciências úteis”. Também preconizava que era uma 
“absoluta necessidade para o Reino do Brasil que se criasse desde já pelo 
menos uma universidade”, que incluísse uma faculdade de ciências 
naturais. José Bonifácio chegou a redigir do próprio punho um Esboço de 
uma Universidade no Brasil. Este manuscrito precioso de três páginas 
pertence ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e é 
bastante interessante ao mostrar sua concepção de como deveria 
estruturar-se uma universidade. (FILGUEIRAS, 2013) 

 

No período subsequente que culminou com a independência do Brasil, em 

1822, e a consolidação do segundo reinado, o espaço para divulgação científica nos 

periódicos caiu, restando somente alguns poucos jornais de assuntos em geral, que 

publicavam artigos sobre as ciências (MOREIRA; MASSARANI, 2002). Após esse 

período o número de instituições de ensino superior e pesquisa no país continuava 
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reduzido e ainda com o acesso restrito a pouquíssimas pessoas da elite brasileira, 

sendo que a maioria da população não era alfabetizada e o regime escravagista 

ainda persistia no Brasil. Em meio a esse público restrito e uma crescente demanda 

global no desenvolvimento das ciências e tecnologias por conta da segunda 

revolução industrial na segunda metade do século XIV surgiram cada vez mais 

jornais periódicos que se propunham a tratar ciência, visto que dos 7000 criados 

durante o século 300 deles traziam em seu título algo relacionado à ciência, 

concentrados, em sua maioria, a partir de 1860 com auge em 1875 (MASSARANI; 

MOREIRA, 2016). 

Um dos periódicos nascentes nessa época foi a Revista Brazileira – Jornal de 

Sciencias, Letras e Artes, em 1857, na qual, nos primeiros quatro anos de 

existência, 30% de todas as suas publicações eram artigos de temas científicos e 

20% de textos voltados para divulgação científica sendo um dos meios destacados 

na divulgação do fazer ciência da época (MASSARANI; MOREIRA, 2016). Outro 

marco que facilitou ainda mais a comunicação do Brasil com o mundo, e por 

consequência, com outros polos de desenvolvimento científico foi a ligação 

telegráfica submarina entre o país e a Europa, o que proporcionou que os periódicos 

no Brasil que já abordavam temas relacionados a ciência pudessem divulgar notícias 

mais atualizadas provenientes do velho continente que efervescia de novas 

tecnologias proporcionadas pelo incentivo da ciência (MOREIRA; MASSARANI, 

2002).  

Outra revista que se destaca no período pelas publicações voltadas para a 

divulgação científica é a Revista do Rio de Janeiro, criada em 1876, que já em seu 

primeiro editorial reforça a importância de divulgar as ciências: “um dos meios mais 

eficazes de favorecer a instrução e o progresso, e ao mesmo tempo prestar valioso 

serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das luzes, é vulgarizar as 

ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria” (REVISTA DO RIO DE 

JANEIRO, 1876 apud MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 46). A essa época, o termo 

“luzes” era utilizado para se referir aos saberes científicos, da mesma forma, 

“vulgarizar” corresponde a conotação primeira da palavra “popularizar”.  

Nesse contexto de difusão da ciência origina-se no Brasil, as Exposições 

Nacionais como preparatória para a participação do país nas Exposições Universais, 

iniciadas em 1851, na cidade de Londres, as quais se tornaram uma das mais 

tradicionais exposições no mundo sobre os mais recentes avanços tecnológicos 
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proporcionados pela ciência. Em 1861, ocorre no Brasil, a primeira Exposição 

Nacionais preparatória para a participação do país na Exposição Universal de 1862. 

A primeira Exposição Nacional contou com mais de mil visitantes. Nos anos 

precedentes as Exposições Universais seguintes: 1867, 1873,1876 e 1889, a prática 

das exposições nacionais se manteve com número crescente de visitantes apesar 

das deficiências que haviam no fazer ciência do Brasil a época (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002; MASSARANI; MOREIRA, 2016).  

Nesse período, uma das principais e duradouras atividade de divulgação 

científica no Brasil foram as Conferências Populares da Glória, iniciadas em 1873 

perdurou por quase 20 anos e influenciaram a elite intelectual do Rio de Janeiro, a 

qual tinha acesso ao conhecimento. Essas conferências aconteciam no bairro da 

Glória na cidade do Rio de Janeiro e consistiam em reuniões recorrentes para 

discussão de conhecimento científico que estava em voga e que chegava ao país. 

Advindo das discussões realizadas várias dessas conferências foram publicadas na 

coletânea Conferências Populares, em 1876, relatando os assuntos ali tratados, 

dentre eles estão: evolucionismo, o papel da mulher na sociedade, indústria, história 

de Portugal e do Brasil, saúde pública, biologia, espiritualidade, positivismo, 

adaptação a mudanças climáticas. Muitas vezes essas conferências eram 

divulgadas nos jornais da época e alguns desses jornais publicavam o resumo ou 

mesmo a íntegra dos assuntos discutidos nessas reuniões. (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002; BRASIL, 2020).  

Também, em 1876, inserido nessa realidade de tentar difundir o 

conhecimento científico no país, o Museu Real, citado anteriormente, lançou os 

Cursos Públicos no Museu, que eram cursos ministrados por seus pesquisadores 

sobre as suas respectivas especialidades. Os cursos eram divulgados nos jornais da 

época estimulando as pessoas a cursarem em suas horas vagas os diversos temas 

oferecidos. O jornal Diário do Commercio, era um dos jornais, que publicava os 

resumos dos temas abordados. Os cursos foram ministrados por cerca de 10 anos, 

porém, apesar de haver público para os cursos, os pesquisadores ao longo desse 

tempo foram deixando de lado essa atividade e se dedicando as suas atividades 

laborais no museu (MOREIRA; MASSARANI, 2002). Fora do eixo do Rio de Janeiro 

também floresceram algumas iniciativas voltadas para a divulgação científica, como 

no Museu Paraense, dirigido por Emílio Goeldi, que em 1894 reformulou a 
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instituição, dando atenção especial para conferências públicas, iniciadas em 1896, 

com seus temas voltados para a região amazônica (MOREIRA; MASSARANI, 2002).  

Um dos sintomas de que a divulgação científica entre a maioria da população 

era praticamente inexistente foi a Revolta da Vacina em 1904. Em meio a uma 

epidemia de varíola na cidade do Rio de Janeiro que lotava os hospitais da cidade, 

Oswaldo Cruz com sua influência atuou para pôr em prática a vacinação obrigatória 

contra varíola. Porém a forma truculenta de vacinação a força das camadas 

populares da cidade, ou seja, a falta de respeito para com os cidadãos aliada ao fato 

dessa população não ter informação acerca do processo de imunização. Essa 

conjuntura acarretou na referida revolta, em novembro de 1904, na qual os conflitos 

causaram 30 mortes em duas semanas de insurgência, culminando na suspensão 

da vacinação compulsória. Diante desse fato o ritmo da vacinação caiu e só voltou a 

aumentar diante da nova epidemia que atingiu a cidade do Rio de Janeiro ainda 

mais violenta em 1908 (BRASIL, 2005). 

Destaca-se ainda na virada do século, 1899, o surgimento de duas 

instituições fundamentais para a ciência produzida em solo brasileiro, são elas o 

Instituto Butantã em São Paulo e o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de 

Janeiro, que posteriormente assumiu o nome de Instituto Oswaldo Cruz. Essas 

instituições foram criadas frente a necessidade de produção de vacinas e soros, 

uma vez que a peste bubônica foi detectada na cidade portuária de Santos 

motivando as autoridades a fundá-las reunindo os principais pesquisadores da 

época da área da saúde (ARAGÃO, 1950). Diversas instituições de ensino superior 

também surgiram no país, porém em sua grande maioria em institutos 

independentes. Entretanto, no que diz respeito a Química, os primeiros cursos 

surgem de fato na primeira década do século XX. Em 1911, foi criado o primeiro 

curso de química industrial a nível técnico no Mackenzie College em São Paulo e 

elevado à categoria de nível superior em 1915. Em 1918, a Escola Politécnica de 

São Paulo criou um curso de químicos. No Rio de Janeiro, em 1918, Mário Saraiva 

transforma o laboratório de análise de laticínios do Laboratório de Fiscalização de 

Defesa da Manteiga no Instituto de Química que apresentava em seus objetivos 

iniciais o ensino de química voltado para pessoas que já haviam cursado as 

disciplinas de química das Escolas de Engenharia, Agricultura ou Medicina e cursos 

curtos de química aplicada voltados para pessoas leigas no assunto (SANTOS; 

PINTO; ALENCASTRO, 2006). 
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Neste período entre a chegada da família real ao Brasil e a virada do século, 

a divulgação científica no país se deu por cientistas ou pesquisadores estrangeiros 

que trabalhavam e residiam no Brasil, bem como os profissionais brasileiros, que em 

sua maioria estavam ligados a ciência por conta de sua profissão, foram cruciais 

para as atividades aqui ensejadas. Entretanto, a maioria das atividades de 

divulgação científica foi minguando até o final do século XIX e parte dessa queda 

pode ser atribuída a não institucionalização da ciência no país até aquele momento 

(MOREIRA; MASSARANI, 2002; MASSARANI; MOREIRA, 2016).  

Após esse período de marasmo (final do século XIX e primeira década do 

XX), no que se refere a divulgação científica, no início da década de 20 por meio de 

um grupo de cientistas ela é retomada no Rio de Janeiro onde começam a florescer 

movimentos em prol da popularização e institucionalização da ciência no país. Em 

1916, criada, inicialmente sob o nome de Sociedade Brasileira de Ciências, a 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) surgiu, como conhecemos hoje, em 1922, 

demonstrando o crescente panorama da época. Neste contexto nasce, em 1923, 

dentro da ABC um dos projetos mais ambiciosos e inovadores visando a 

popularização e divulgação científica capitaneado por Edgard Roquette-Pinto: a 

Rádio Sociedade. Reconhecida como a primeira emissora de rádio da história do 

Brasil, surge com o intuito de promover temas educacionais e culturais contribuindo 

para a comunicação da ciência no país (MASSARANI; MOREIRA, 2021). 

A programação da rádio continha cursos e palestras, sobre química, línguas 

estrangeiras, história do Brasil, telegrafia, física, dentre outros; música clássica; 

notícias e previsão do tempo. Desde o início de sua operação até 1926 também foi 

publicada a Radio-Revista de divulgação científica que continha a programação da 

rádio, temas relacionados a radiofonia e a tópicos gerais sobre ciências. No ano de 

1926 foi lançada, também por iniciativa da rádio, a revista Electron que inovou ao 

trazer materiais para o acompanhamento das aulas ministradas via rádio. Para se ter 

uma ideia do alcance de tal empreendimento, até então com financiamento somente 

dos sócios e dos espaços publicitários das revistas, em 1927 estima-se que a rádio 

chegava a 30.000 residências diariamente (MOREIRA; MASSARANI, 2002; 

MASSARANI; MOREIRA, 2021). Outro fato notável foi a veiculação de aulas 

ministradas por Marie Curie em sua visita ao Brasil em 1926, bem como do discurso 

de Albert Einstein em 1925, que também abordou a importância de tal projeto para a 

comunicação científica no país (MOREIRA; MASSARANI, 2002). 
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A rádio só encerraria suas atividades, nos moldes inteiramente educativos, 

em 1936 por conta de uma exigência governamental de remanejar suas atividades 

para fins comerciais. Isso culminou com a doação da rádio para o ministério da 

educação nesse mesmo ano (MASSARANI; MOREIRA, 2021). A rádio continuou 

existindo desde então e atualmente tem o nome de Rádio MEC. 

Neste período também se destacam dois divulgadores da ciência no país, 

Amoroso Costa e Miguel Osório de Almeida. O primeiro foi o pioneiro em divulgar a 

teoria da relatividade no país, inicialmente por meio de artigos em jornais desde de 

1919 e culminando no livro publicado em 1922, Introdução à teoria da relatividade, 

no qual relata as conferências que realizou sobre o tema na Escola Politécnica, 

proveniente da antiga Academia Real e que em 1920 passou a integrar a recém-

criada Universidade do Rio de Janeiro. Já o segundo, que estava vinculado ao 

Instituto Oswaldo Cruz, publicou artigos que falava do fazer ciência no Brasil, bem 

como da sua comunicação e divulgação que foram: A mentalidade científica no 

Brasil, Homens e coisas de Ciência e Vulgarização do saber (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002). 

Durante essa época também contribuíram para divulgação científica revistas 

de temas gerais. Dentre elas a revista Eu sei tudo, da editora Americana, criada em 

1917 trazia além de matérias de diversas partes do mundo relacionadas com o 

conhecimento científico, incluindo seções específicas como A ciência ao alcance de 

todos. A revista perdurou até 1957 tendo publicado 487 edições (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002).  

Uma característica marcante desse período, décadas iniciais do século XX, foi 

o maior foco em tentativas de comunicação científica voltadas para ciência básica e 

com participação maior dos cientistas locais. Todo esse esforço contribuiu para 

conscientização da importância do conhecimento científico na sociedade e por 

consequência pavimentou a institucionalização da ciência no país, mesmo que a seu 

tempo a comunicação ainda estivesse fragmentada (MASSARANI; MOREIRA, 

2016). Um indício desse panorama eram as instituições de ensino superior, quase 

todas em seus institutos isolados e as universidades que existiam, provenientes da 

agregação de alguns desses institutos, por exemplo a Universidade do Rio de 

Janeiro criada em 1920, permaneciam com os centros de pesquisa isolados 

tornando a criação das universidades apenas no papel (MARTINS, 2002). 
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Um empreendimento marcante para a história da divulgação científica no 

Brasil, criado em meados da década de 30, foi o trabalho do Instituto Nacional de 

Cinema Educativo (INCE), novamente dirigido pelo expoente Edgar Roquette-Pinto, 

que até a década de 60 produziu mais de cem filmes visando a educação científica. 

Por conta do momento em que foram produzidos tinham caráter nacionalista e 

focavam no aspecto didático das informações que abordavam (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002).  

Nas décadas seguintes de 30 a 70 não houve tantos empreendimentos 

voltados para a divulgação científica quanto na década de 20. Mesmo assim 

importantes instituições e inciativas importantes para a institucionalização da ciência 

no país foram criadas, como a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras (FFCL) em 

1934, pensada com polo centralizador da Universidade de São Paulo (USP) fundada 

no mesmo ano; no mesmo ano o Instituto de Química Agrícola no Rio de Janeiro 

que substituiu o Instituto de Química criado por Mário Saraiva e teve grande 

reconhecimento na área da Química de Produtos Naturais; o Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF) em 1949, em que César Lattes fez parte de sua 

fundação; o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) em 1952 no Rio de 

Janeiro. Outra importante instituição nasceu em 1951 e perdura até hoje em seu 

papel na ciência do país, é o Conselho Nacional de Pesquisas, desde a década de 

70 foi renomeado como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, (CNPq) que foi a primeira agência de fomento à pesquisa científica no 

Brasil (MOREIRA; MASSARANI, 2002; ALMEIDA; PINTO, 2011; MASSARANI; 

MOREIRA, 2016). 

A partir da década de 40 passa a atuar no âmbito da divulgação científica um 

dos principais nomes do país na área até o início do século XXI, principalmente no 

jornalismo científico: José Reis, professor da USP. Começou a atuar nessa década 

no jornal Folha da Manhã, um dos precursores da Folha de São Paulo, com um 

artigo todos os domingos intitulado Mundo da Ciência. Ele participou da fundação de 

uma das instituições mais importantes para a institucionalização e profissionalização 

da Ciência no país a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 

4 de julho de 1948, em que foi o primeiro secretário geral da instituição e presidente 

do biênio 1979-1981 (MENDES, 2006). Contribuiu diretamente para a criação no ano 

de 1949 da revista Ciência e Cultura pela SBPC que perdura até os dias de hoje que 

em sua linha editorial visa contribuir para o debate dos grandes temas científicos da 
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atualidade, ficando claro o compromisso com a popularização da ciência. A atuação 

de José Reis foi tão significativa que em 1978 o CNPq criou o prémio José Reis de 

Divulgação Científica para agraciar às entidades ou pessoas que se destacarem na 

área em âmbito nacional (MOREIRA; MASSARANI, 2002). 

Também na área do jornalismo científico durante o final da década de 40 até 

a de 60 tiveram dois casos muito relevantes. O primeiro, no jornal A Manhã, 

veiculado no Rio de Janeiro, publicou entre 1948 e 1953 um suplemento chamado 

de Ciência para Todos que teve como editor Oswaldo Frota-Pessoa, um dos 

pioneiros da genética no país, e tinha por característica uma visão positiva da 

ciência. O Segundo caso foi do Jornal do Commercio, também do Rio de Janeiro, 

em que todo domingo era publicada uma página com diversos textos sobre temas 

científicos e notícias do desenvolvimento da ciência no país. O trabalho era dirigido 

por Walter Oswaldo Cruz, filho de Oswaldo Cruz (MASSARANI; MOREIRA, 2016). 

Na década de 60 a educação no Brasil iniciou um movimento de mudança 

baseada nas influências estadunidenses acerca do desenvolvimento da educação 

científica no país com enfoque na experimentação. Porém com o Golpe militar em 

1964 toda a sociedade foi afetada, incluindo a educação e a ciência no Brasil e a 

maioria das iniciativas anteriores ao golpe foram abandonadas ou esquecidas 

(MASSARANI; MOREIRA, 2016). 

Nos anos subsequentes muitos cientistas foram perseguidos e grande parte 

se exilou em diversos países por conta da repressão por parte do governo ditatorial. 

Com isso as Reuniões Anuais da SBPC na década de 70, que ocorriam desde de 

sua criação em 1949, passaram a ser um dos palcos pela busca de um governo 

democrático fazendo oposição ao regime vigente e promovendo a ciência como um 

meio de superar muitas das dificuldades que o país enfrentava (MASSARANI; 

MOREIRA, 2009). A 29ª Reunião, em 1977, estava programada para ocorrer em 

Fortaleza, porém o regime militar impediu sua realização, então a saída foi realizar 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em que não havia a possiblidade 

de cercear o evento uma vez que era uma instituição ligada ao Vaticano (SBPC, 

2014). As reuniões anuais da SBPC perduram até hoje sendo um dos eventos mais 

importantes da área, sendo que em 2019 teve um público de mais de 30 mil pessoas 

(SBPC, 2019). 

Na década de 80 foram criadas diversas revistas com enfoque em divulgação 

científica. A revista Ciência Hoje, também criada pela SBPC, se intitula como a 
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primeira revista de divulgação científica do país, tendo sido criada em 1982 e ainda 

vigente, sem deixar de se adaptar à realidade das revistas virtuais, está próxima das 

400 edições e tem por objetivos “ ...estimular um debate mais amplo em torno da 

ciência e de seu impacto social, bem como de integrar a atividade de divulgação ao 

cotidiano dos pesquisadores como parte importante de suas responsabilidades 

profissionais e sociais...” (ICH, 2021).  

Junto da Ciência Hoje também nasceu a Ciência Hoje das Crianças em 1986 

como um suplemento da revista precedente, porém ganhou tanta notoriedade que 

em 1990 se tornou uma revista independente e no ano seguinte o Ministério da 

Educação passou a distribuir a revista nas escolas públicas por todo o país (ICH, 

2021).  

Também na década de 80 outras revistas surgiram, como a Ciência Ilustrada 

distribuída pela Editora Abril, que teve vida curta, de 1981 a 1984, mesmo tendo no 

início grande parte do conteúdo importado e no final de sua existência o conteúdo 

predominantemente nacional. O motivo foi a criação de uma revista de esporte em 

seu lugar, que não vingou motivando a editora a retomar uma publicação voltada 

para a divulgação científica. Isso levou a criação da revista Superinteressante em 

1987, que seria um sucesso perdurando até hoje no catálogo da editora, como 

também a revista Globo Ciência, da Editora Globo, que se mantém a venda, porém 

pelo nome de Galileu (MASSARANI; MOREIRA, 2009). 

Nessa década surgiram, de fato, os primeiros museus de ciência no país, em 

sua maioria frutos dos centros de ciência criados por volta da década de 60. Entre 

eles estão o Espaço Ciência Viva, no Rio de Janeiro, fundado em 1982 por um 

grupo  da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e CNPq; o Centro de 

Divulgação Científica e Cultural, criado em 1980 na USP de São Carlos-SP; Estação 

Ciência em São Paulo idealizado pelo CNPq, em 1987, que posteriormente passou a 

ser administrado pela USP; Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) – RS, que teve seu embrião em 1967, porém em 1993 

inaugurou o espaço em que está hoje; Museu da Vida, criado em 1999, na 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no Rio de Janeiro, se tornando referência na 

região metropolitana (MASSARANI; MOREIRA, 2016; VALENTE; CAZELLI; ALVES, 

2005).  

Ainda na virada da década de 70 para 80, em 1979, foi criado o primeiro 

programa de televisão voltado para a ciência, o Nossa Ciência, que foi transmitido 
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pela TVE, TV Educativa do Rio de Janeiro, mas teve pouquíssima duração, uma vez 

que, encerrou suas atividades no ano seguinte. Apesar de sua curta vida ficou 

marcado como o pioneiro. Em contrapartida um caso de sucesso, o Globo Ciência, 

criado em 1984 pela Rede Globo, que pretendia ser um canal disponível a 

comunidade científica para divulgação, estimular o interesse na ciência e na 

profissão de cientista e atingir o empresariado mostrando tecnologia nacional 

favorecendo o desenvolvimento (ANDRADE, 2004). Pela qualidade do trabalho, logo 

no ano seguinte a sua criação recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica 

na categoria instituição e veículo de comunicação. O programa esteve na grade da 

emissora por 30 anos até seu fim em 2014. Uma emissora que se destacou pelo seu 

conteúdo educativo e científico foi a TV Cultura, gerida pela Fundação Padre 

Anchieta, que produziu diversos programas nessa área dentre eles, Minuto 

Científico, Ver Ciência e importou um programa de sucesso voltado para as crianças 

e jovens O Mundo de Beakman permanecendo na programação por 8 anos 

(MASSARANI; MOREIRA, 2016). 

Uma mostra da relevância de alguns divulgadores científicos do Brasil são os 

laureados com o Prêmio Kalinga de Popularização da Ciência criado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

em 1952. Receberam a condecoração, José Reis em 1974, Oswaldo Frota-Pessoa 

em 1982, Ennio Candotti em 1998, Ernst Wolfgang Hamburger em 2000 e Jeter 

Jorge Bertoletti em 2005 (UNESCO, 2021). 

No âmbito da Divulgação Científica da Química, um marco importante foi o 

ano de 2011 escolhido pela Organização da Nações Unidas (ONU), no final de 2008, 

como sendo o “Ano Internacional da Química (AIQ)”. A escolha se deu visando 

ocorrer no mesmo ano da comemoração do centenário do Nobel de Química 

entregue a Marie Curie e do centenário da criação da Associação Internacional das 

Sociedades da Química, precursora da União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC). Dessa forma, a ONU sugeriu que o AIQ fosse aproveitado para o 

desenvolvimento de ações em todos os níveis voltadas para aumentar a 

conscientização do público sobre a importância da Química e para a promoção do 

amplo acesso a novos conhecimentos químicos (ONU, 2009) 

Em apoio ao ano Internacional da Química, nacionalmente, o CNPq abriu 

edital voltado para divulgação científica na área da química como uma das iniciativas 

para fomentar as atividades no país. A Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 
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promoveu a 34ª Reunião Anual, em 2011, como uma edição especial comemorativa 

do AQI.  

O Ano Internacional da Química foi uma amostra do que a comunidade em 

conjunto com a vontade política pode gerar uma vez que promoveu diversas 

atividades coordenadas no país em prol da divulgação da Química. Somente de 

apoio proveniente do poder público foram destinados 1,6 milhões de reais voltados 

para a logística dos eventos. Foi um ano completo que teve vários pontos altos, 

como o lançamento das séries, como coleções de livre acesso: “Química do 

Cotidiano” composta por oito volumes que versam sobre diversos temas da área da 

química e a “A Química Perto de Você”, em dois volumes, que traz experimentos de 

baixo custo. Além de três exposições “Elementar - A Química que faz o mundo”, 

“Cadê a química?”, “Química para um mundo melhor” em que as duas primeiras se 

tornaram itinerantes e a última locada em São Paulo. As exposições contaram com 

mais de 78 mil visitantes. Em resumo ocorreram ao longo do AIQ no Brasil 

lançamento de materiais didáticos e paradidáticos, a criação do site “365 dias de 

Química” em que foram divulgadas entrevistas com profissionais da área como 

também textos e materiais interativos todos os dias sobre uma molécula, ciclos de 

palestras sobre desenvolvimento sustentável, reunião com coordenadores de 

graduação de cursos de química de todo país e a maciça participação do Brasil no 

experimento global sobre a qualidade da água do planeta promovido pela UNESCO 

que teve apoio do governo brasileiro para a compra ou confecção dos os kits para 

realização do experimento (TERUYA et al., 2013). Na atividade global proposta pela 

UNESCO denominada “pH do Planeta” foram distribuídos 25 mil kits para realização 

do experimento no qual participaram todos os estados da federação brasileira 

totalizando 2912 experimentos reportados, sendo o Brasil um dos países com maior 

participação no mundo, o que mostra o quanto esse ano comemorativo foi marcante 

para a disseminação da Química no país (REZENDE; FERREIRA, 2011). 

A consequência dessas ações conjuntas na imagem da Química na mídia 

brasileira foram as melhores possíveis, em que foram detectadas 1001 referencias 

positivas sobre a Química durante o ano de 2011 nos meios de comunicação em 

geral, não ficando restritas a grandes centros ou a uma região específica do país. 

Todo esse sucesso deixou além de um legado para as pessoas que tiveram acesso 

a informações relevantes sobre o conhecimento químico, também é modelo a ser 

seguido para a divulgação da química visto a integração de agências, sociedades, 



28 
 

coordenadores e divulgadores buscando o financiamento público e privado em que 

as empresas só têm a ganhar com um público mais informado sobre os benefícios 

da química em todas as cadeias de produção (TERUYA et al., 2013). Porém é 

notório que por mais que algumas iniciativas tenham resistido, a articulação vista 

nesse momento, não foi alcançada novamente. Cabe aos Químicos brasileiros tentar 

retomar essa experiência com mecanismos de continuidade necessários para que 

inclusive essas iniciativas sejam acesso para os profissionais da Química, recém-

formados ou em formação, mergulharem na divulgação científica. 

Após a tantas atividades desenvolvidas na divulgação da ciência a conjuntura 

política do começo do século XXI permitiu a criação do Departamento de 

Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia dentro do ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. A partir de então diversos editais relacionados a divulgação 

da ciência foram lançados à comunidade com o intuito de fomentar a área. Outra 

grande consequência dessa iniciativa foi a criação, em 2004, da Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia (SNCT) que consiste na confluência de atividades de 

promoção e divulgação da ciência por diversas instituições públicas no país, 

principalmente as universidades, durante uma semana em todo o país. Acontecendo 

desde então, cada semana tem um tema gerador que perpassa pelas atividades que 

são realizadas levando o conhecimento científico das universidades e institutos para 

a sociedade (MASSARANI; MOREIRA, 2016). Até 2018, a 15ª edição contou com o 

maior número de municípios com atividades inscritas na semana, 1506 municípios, 

por volta de 27% dos munícipios do país à época (BRASIL,2018).  

No contexto da SNCT, a Universidade Federal Fluminense (UFF) vem 

contribuindo para a divulgação científica com o evento anual Agenda Acadêmica 

UFF no qual a universidade abre suas portas para o público em geral e reúne em um 

só evento alguns de seus diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão. A 

Agenda Acadêmica UFF ocorre no mesmo período da SNCT, por exemplo, 

integrando a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema 

“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, a 

Agenda Acadêmica 2019 teve sua abertura realizada na Cúpula do Caminho 

Niemeyer e a programação da semana contou com diversas atrações que foram 

muito além do âmbito acadêmico como a Tenda da Sustentabilidade, onde reuniu 

projetos, oficinas e demonstrações artísticas e culturais, e o  UFF nas Praças, com 
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diversas ações voltadas para a divulgação das ciências nas praças de Niterói e nos 

outros campi da instituição que ao todo somaram 250 exposições (BRASIL, 2019b). 

Outras iniciativas ocorrem na UFF podendo ser destacado a Casa da 

Descoberta, museu de ciências criado em 2000 que aborda as Ciências Naturais de 

forma interativa e interdisciplinar promovendo a difusão da ciência e contribuindo 

para a formação dos profissionais da universidade que atuam como monitores no 

museu que recebe escolas e realiza eventos nas férias escolares (BRASIL, 2019a). 

Outro centro de ciências é o Ciência Sobre Tendas criado em 2013 que atua de 

forma itinerante visando a alfabetização científica e a compreensão pública da 

ciência com atividades interativas.  

Após a construção desse panorama da história da divulgação científica 

brasileira podemos concluir que a ciência é muito mais ampla e diversa do que 

naturalmente se pensa, é preciso cada vez mais valorizar o saber popular e dos 

povos originais ao se tratar da história e da divulgação da ciência. Isso é ainda mais 

importante em nosso país, pois vivemos em um meio multicultural em que durante 

muito tempo somente a visão europeia colonizadora foi considerada como 

conhecimento válido. Logo a divulgação científica gerada aqui não pode perder isso 

de vista como também deve ser um modo de gerar uma percepção pública favorável 

da ciência, visto que atualmente vivemos uma crise enorme nesse aspecto. 

 

2.2 – O BACHAREL DE QUÍMICA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA 

UFF NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A realidade que qualquer pessoa está inserida é de conseguir obter 

informações sobre qualquer assunto em segundos utilizando um telefone celular ou 

um computador com internet. Esse novo modo de vida gerou grande oportunidade 

de interconexão entre as pessoas e facilitou o acesso ao saber das mais diversas 

fontes e é nisso em que também reside um dos maiores desafios da humanidade: a 

desinformação. Não será usado o termo “notícias falsas” pois essa palavra contribui 

justamente para desqualificar as notícias que utilizam de verificação e prezam pelo 

interesse público (BERGER, 2019). 

A desinformação pode ser definida como a prática de propagar informações 

falsas com consciência disso, consequentemente com intenção de causar a 
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desordem da informação. Entretanto a pessoa que contribui sem intenção, achando 

que é algo verdadeiro, está propagando uma informação falsa. Ainda há uma 

terceira vertente que é a má-informação que apresenta uma meia verdade distorcida 

com intenção de denegrir uma pessoa, instituição ou país (WARDLE; 

DERAKHSHANIN, 2019).  

Essa realidade atinge a todos os âmbitos da sociedade e com relação a 

Ciência não seria diferente. A situação é mais grave na área da ciência, pois pela 

precariedade da educação básica do Brasil o letramento científico é falho e também 

as atividades de divulgação científica em geral estão impregnadas pelo modelo do 

déficit. Esta abordagem de divulgação científica considera que a população 

apresenta uma deficiência de conhecimento e que ao realizar uma atividade que 

preencheria o vazio se atingiria o sucesso em melhorar o entendimento daquele 

tema em deficiência. Em contrapartida também foi conceituado o modelo contextual 

que não considera os indivíduos como sem nenhum saber prévio, deixa abertura 

para se levar em conta o saber popular, o contexto cultural e as experiências de sua 

vida (BROSSARD; LEWENSTEIN, 2010). Quando se busca que a divulgação 

cientifica tenha relevância e contribua para a compreensão pública da ciência a 

abordagem contextual deve ser o foco dos esforços dos divulgadores. 

Desse modo, a desinformação precisa ser combatida por todas as áreas, mas 

a ciência está na linha de frente pois além de gerar conhecimento é capaz de 

melhorar sua difusão na sociedade, o que é um de seus objetivos primários. O Brasil 

de tantos cientistas e divulgadores deve olhar para o legado de José Bonifácio, 

Vicente Seabra, Edgard Roquette-Pinto, José Reis, Ennio Candotti, Ildeu de Castro, 

Luisa Massarani, entre outros citados nessa monografia, e incentivar os projetos já 

existentes a continuar e motivar a inovação de tantos outros profissionais capazes 

de atuar em todas as áreas da divulgação científica.  

Candotti (2002) aborda que não haveria pessoa mais indicada para realizar a 

divulgação de um estudo ou avanço da ciência que os cientistas envolvidos no 

trabalho, justamente por estarem presentes nos processos de construção e 

conseguirem acessar os exemplos, as analogias e os pontos de vista para se 

fazerem entendidos por um amplo público. Ele ainda complementa que deveria ser 

algo mais integrante na produção científica e que com essa omissão se deixa aberto 

o espaço para os meios de comunicação realizarem o trabalho, porém, como já 

comentado anteriormente, eles se encontram em situação complicada nos dias 
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atuais por conta da desinformação, como indica o trecho a seguir (CANDOTTI, 

2002):  

A divulgação das pesquisas científicas para o público, quando possível, 
deveria ser vista como parte das responsabilidades do pesquisador, de 
modo semelhante à publicação de suas pesquisas em revistas 
especializadas. Os caminhos da divulgação têm hoje outros rumos. Passam 
pelos estreitos vales traçados pelos meios de comunicação globais e seus 
mercadores. Os imperativos éticos (se os há) desse mercado raramente 
coincidem com os da educação e da ciência. (CANDOTTI, 2002) 

 

A formação do futuro cientista com atuação na área da Química, ocupado 

principalmente pelo bacharel, deve estar permeada de discussões sobre o papel do 

cientista na propagação da ciência na sociedade e de eventos de divulgação da 

ciência, tanto como participante quanto como promotor de atividades nos eventos, 

exercitando suas habilidades e competências. A percepção pública da ciência pela 

sociedade depende dessa atuação e no caso da Química é cada vez mais 

premente. Observa-se uma crescente onda de propagandas de produtos “sem 

química” o que mostra a vinculação da Química a algo danoso e perigoso à saúde, 

ao ambiente, bem como a vinculação com a produção explosivos, colocada muitas 

vezes com tom jocoso. Para que a Química seja valorizada o trabalho de divulgação 

da ciência deve ser a longo prazo e feito pelos próprios profissionais da área, já que 

é de interesse tanto o progresso na ciência química quanto sua valorização pela 

sociedade.  

Entretanto, o currículo do bacharel em química da UFF não apresenta 

nenhuma disciplina diretamente voltada para a divulgação científica, nem nas 

disciplinas de Tutoria I e II onde poderia haver uma abertura para se discutir o tema, 

o foco é a introdução à pesquisa e a comunicação acadêmica. Do ponto de vista das 

atividades acadêmico complementares (AAC) a grande maioria dos bacharelandos 

participa das iniciações à docência e à pesquisa, somente alguns poucos participam 

da iniciação à extensão. As atividades de extensão ficam relegadas por conta do 

baixo número de projetos de extensão ligados ao Instituto de Química, e por mais 

que contribuam para a formação do bacharel, os alunos não são incentivados a 

participação nas atividades de extensão, em especial não são motivados a se 

envolverem com a divulgação científica.  

Tal fato pode ser observado pela ausência nas atividades da Agenda 

Acadêmica UFF, que ocorre em conjunto com a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. É notório somente a participação dos discentes que obrigatoriamente, 
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devido a ser aluno com bolsa de estudo, tem que apresentar o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. O UFF nas Praças, citado anteriormente, poderia ser muito 

melhor aproveitado para integrar os bacharelandos nas atividades, porém o Instituto 

de Química carece de projetos voltados para os bacharéis que não sejam de 

pesquisa e que não envolvem a divulgação científica. A cultura dominante é da 

semana de descanso entre os discentes, uma vez que a orientação é a suspensão 

das aulas formais para a participação na Agenda Acadêmica. 

Reforçando que a divulgação científica é de extrema relevância para a 

sociedade. Tem-se o exemplo, muito próximo, do Instituto de Biologia da UFF que 

cedia o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia que apresenta 

uma linha de pesquisa voltada para a divulgação científica. Outro exemplo no estado 

do Rio de Janeiro são os diversos programas de pós-graduação da Fiocruz que tem 

linhas de pesquisa voltadas para o tema inclusive com um programa de mestrado 

em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde. Dessa forma é de fundamental 

importância criação dessa linha de pesquisa nos programas de pós-graduação em 

Química existentes a fim de receber os bacharéis em Química para o 

desenvolvimento da área. 

Esse quadro mostra o quanto o espaço universitário, no que diz respeito a 

vivência de um bacharelando em química, fica muito focado na comunicação 

cientifica voltada para o meio científico em que a formação dos alunos fica restrita ao 

ensino formal com mais oportunidades para pesquisa, muitas vezes, desconectada 

com a formação mais ampla de um profissional que não deveria ter somente essas 

vivências em vista dos problemas mais complexos a cada dia. Muito se fala de 

interdisciplinaridade, porém parte integrante e fundamental dela é comumente 

esquecida, a comunicação, o diálogo, não só o conteúdo que apresenta vertentes de 

diversas disciplinas, a sociedade precisa se sentir parte do processo e isso passa 

pela formação de profissionais que estejam conscientes disso. 

Para que o desenvolvimento do conhecimento seja mais integrado a mudança 

deve partir de todos os ramos. Nem sempre se deseja mudar, porém como vemos 

hoje, ou se muda ou se corre o risco iminente de total descrédito na ciência pois o 

negacionismo não desistirá tão fácil. Possíveis atitudes que motivariam essa 

mudança, alterações nos editais de fomento que exigissem atividades de divulgação 

da ciência com temas que tivessem relação direta com a área de maior influência do 

pesquisador ou grupo de pesquisa contemplado pelo edital; valorização dos 
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trabalhos de extensão nas universidade públicas; mudança de abordagem do 

conhecimento químico nas disciplinas dos cursos de química buscando integrar as 

discussões da vida com os conceitos; atuação de profissionais da química como 

consultores ou jornalistas nos meios de comunicação do país, possivelmente 

mediados pelas associações que atuam na área; projetos perenes de divulgação 

científica pelo país buscando associação com centros e museus de ciência; 

oferecimento de cursos de formação para professores da rede pública ano entorno 

dos centros universitários espalhados pelo país, motivando e dando possibilidade 

para que a educação científica seja de fato realizada, momentos esses de contato 

entre os discentes da universidade e a comunidade; incentivo por parte das 

organizações estudantis e coordenações de curso visando a mudança de cultura em 

favor da participação dos alunos nas atividades ofertadas, com participação ativa na 

organização e realização dos discentes.  

Ideias e possibilidades são infinitas, porém, necessitam de disposição de 

propagar informação e de financiamento, não são somente os químicos que tem 

responsabilidades nessas questões é um trabalho conjunto que urge ser realizado. 

Que as boas iniciativas geradas ao longo dos anos que se mantem ou não, 2011 

deve ser constantemente revisitado, possam ser o exemplo a ser seguido para 

balizar o futuro que só existe na atitude de hoje. 
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3 Conclusão 

 

Após a construção do panorama histórico da divulgação científica brasileira foi 

possível concluir que a ciência é muito mais ampla e diversa do que naturalmente se 

pensa, é preciso cada vez mais valorizar o percurso do conhecimento em todas as 

sociedades ao se tratar da história e da divulgação da ciência. Isso é ainda mais 

importante em nosso país, pois vivemos em um meio multicultural e que durante 

muito tempo somente a visão europeia colonizadora foi considerada conhecimento 

válido. Logo a divulgação científica gerada aqui não pode perder isso de vista como 

também é o modo de conseguir gerar uma boa percepção pública da ciência, visto 

que atualmente vivemos uma crise enorme nesse aspecto.  

Assim, o presente trabalho mostrou que a desinformação precisa ser 

combatida por todas as áreas, mas a ciência está na linha de frente pois além de 

gerar conhecimento é capaz de melhorar sua difusão na sociedade, o que é um de 

seus objetivos primários. O Brasil de tantos cientistas e divulgadores deve olhar para 

o legado de José Bonifácio, Vicente Seabra, Edgard Roquette-Pinto, José Reis, 

Ennio Candotti, Ildeu de Castro, Luisa Massarani, entre outros citados no texto, e 

incentivar os projetos já existentes a continuar e motivar a inovação de tantos outros 

profissionais capazes de atuar em todas as áreas da divulgação científica. O 

profissional da Química é fundamental nesse processo pela perene presença de 

seus conceitos, conhecimentos e história em todas as ciências. Entretanto, foi 

possível perceber que é necessário um esforço conjunto entre as sociedades da 

área, os poderes público e privado, os profissionais e as universidades e centros de 

pesquisa para promoverem projetos quem contribuam para a divulgação da ciência 

bem como que deem espaço para os profissionais da química em formação nessas 

instituições. Somente dessa forma será possível existir uma cultura de divulgação 

científica entre os profissionais da química. 

Quanto formação do futuro bacharel formado pelo IQ da UFF concluiu-se que 

a mesma deve estar permeada de discussões sobre o papel do cientista na 

propagação da ciência na sociedade e de eventos de divulgação da ciência, tanto 

como participante quanto como promotor de atividades e que a percepção pública 

da ciência pela sociedade depende dessa atuação e que no caso da Química é cada 

vez mais premente. 
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