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A história da ciência: uma ferramenta para a popularização
da ciência no Brasil na década de 1950

Marta Ferreira Abdala-Mendes*

1 INTRODUÇÃO

A popularização da ciência realizada no Brasil insere-se na tradição existente no país de se levar
propostas educativas e científicas à população, desde o final do século XIX, a partir de práticas ligadas a
espaços e veículos como: o Museu Nacional, a Rádio Sociedade, o cinema educativo e os jornais e revistas
de grande circulação (Lopes,  Figuerôa, 1997; Massarani, 1998; Vergara, 2003). Desta forma, a popularização/
divulgação científica, promovida a partir da década de 1950, constituiu-se um reflexo do ideal de transfor-
mação da sociedade por meio de programas educativos, caracterizando o papel político da divulgação
científica, naquele período. No fim da década de 1940, alguns jornais e revistas passaram a revelar maior
interesse pela popularização da ciência, exatamente, no período de criação de duas grandes instituições
científicas brasileiras, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, 1948), instituição ideali-
zada pelos cientistas que atuavam na USP e em outros centros de pesquisa e o Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq, 1951). Um período particularmente importante para o processo de institucionalização e
profissionalização da atividade científica brasileira (Schwartzman, 1979, 2001; Motoyama, 1984).

Inserido nesse panorama histórico, veículos de grande circulação à época, como o jornal Folha da
Manhã (atual Folha de S. Paulo), a revista Ciência e Cultura (revista da SBPC) e a revista Anhembi (criada, em
1950, pelo jornalista Paulo Duarte) evidenciam, de forma geral, a preocupação de relacionar a divulgação
científica com a Educação a fim de sensibilizar o público para as questões político-científico-culturais,
bem como para a promoção e consolidação de uma comunidade científica mais estruturada. Esses veículos
ilustram o interesse de se criar na sociedade um ambiente satisfatório à ciência, ligando os cientistas ao
público, aos cientistas entre si e ao Estado. Para isso, os artigos de divulgação compreendiam todas as
áreas de conhecimento e traziam sempre temas relacionados à história e filosofia da ciência, política e
organização da ciência, educação científica, grandes nomes da ciência, energia nuclear, entre outros.
Diante destas diferentes temáticas abordadas nos textos analisados, destacamos o seguinte questionamento:
como a história da ciência foi utilizada nesses veículos de divulgação/popularização da ciência no Brasil,
na década de 1950?

Este trabalho apresenta algumas análises sobre o uso da história da ciência nos textos de divulga-
ção/popularização da ciência selecionados nos três veículos citados e sua relação com a prática de
comunicação da ciência para o público em geral. Os textos analisados foram os artigos publicados no
jornal Folha da Manhã, na revista Ciência e Cultura e na revista Anhembi, no período de 1947-1959, em que
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buscamos entender como a história da ciência esteve presente nessas publicações realizadas por cientis-
tas da época. Para isso, promovemos uma análise qualitativa dos textos destes veículos para a construção
de um padrão que permitisse entender a forma como os pesquisadores apresentaram e transformaram a
História da Ciência em potencial recurso para popularizar a ciência.

2 DIVULGAÇÃO/POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA: UM MOMENTO HISTÓRICO

Ainda que nossa abordagem se direcione a um entendimento do uso formativo e informativo da
história da ciência pelos cientistas em textos de popularização da ciência, faz-se necessário sintetizar o
que se compreende como popularização/divulgação da ciência no momento histórico analisado. No entan-
to, é importante salientar que não é tão simples definir e caracterizar divulgação ou popularização cientí-
fica, pois o limite do que se pretende como ciência produzida e ciência popularizada pode variar, deixando
pontos de ambiguidades e uma flexibilidade para definirmos como popularização e/ou divulgação (Lourei-
ro, 2003; Lozada-Chaves, 2007).

A expressão popularização científica e/ou vulgarização científica foi bastante usada no Brasil no
período da análise e insere-se na tradição existente no país, desde o século XIX, de se levar propostas que
pudessem aliar interesses educativos e de informação científica à população, como, por exemplo, práticas
ligadas a espaços e veículos como as Conferências populares da Glória1, o Museu Nacional2, a Rádio
Sociedade3, o cinema educativo e os jornais e revistas (Lopes, Figuerôa, 1997; Massarani, 1998; Vergara,
2003).

A popularização da ciência, promovida na década de 1950, constituiu-se um reflexo do ideal de
transformação da sociedade por meio de programas educativos, caracterizando o papel político da ciência
naquele período. A divulgação científica era realizada tanto em revistas, jornais, como em espaços especí-
ficos e em fóruns de debate sobre Educação. Influenciados pelo debate público acerca da Educação para
todos, a comunidade científica brasileira participou deste processo de forma organizada, destacando,
sobretudo, os problemas em relação ao ensino de ciências e à educação científica da sociedade. Dessa
forma, a divulgação científica passou a ser um meio para enriquecer, de maneira contínua, o público a
partir do conhecimento científico produzido, despontando como um veículo de educação científica da
sociedade.

Essa linha de análise destaca uma visão instrumental de divulgação científica, mostrando como o
interesse dos cientistas, em divulgar ciência, associava-se, dentre outros fatores, a garantir o apoio da
sociedade e do Estado ao reconhecimento e financiamento das atividades científicas. Para isso, é impor-

1 As Conf erências Populares da Glória  foram conferências públicas realizadas inicialmente na escola da
Freguesia da Glória no Rio de Janeiro, no Município da Corte, desde 23 de novembro de 1873, sob a iniciativa
e coordenação do conselheiro Manoel Fr ancisco Correia, senador  do I mpério, até o início  do século XX
(FONSECA, 1996).
2 O Museu Nacional, originalmente denominado de Museu Real, foi criado por D. João VI , em 6 de junho de
1818 e, inicialmente, sediado no Campo de Sant’Anna (Rio de Janeiro), serviu para atender aos interesses
de promoção do progresso cultural e econômico no país. O Museu foi incorporado à Universidade do Brasil
em 1946 e atualmente integra a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (<http://
www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/Principal/omuseu.htm>).
3 A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada numa sala da Academia Brasileira de Ciências, em 1923,
por Edgard Roquette-Pinto e um grupo de cientistas e intelectuais do Rio de Janeiro, com fins de divulgação
e educação da ciência em todo o Brasil. Em 1936, ela foi doada ao governo e passou a se chamar Rádio
Ministério de Educação (atual Rádio MEC) (Roquette-Pinto, 2003).
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tante que a sociedade compreendesse os métodos e os usos da ciência, bem como a relação de dependência
da produtividade econômica, a segurança nacional e a influência na política internacional com as contri-
buições oriundas do avanço técnico-científico (Prewitt, 1983). O apoio público à ciência viria, na visão dos
cientistas, de uma maior compreensão sobre a atividade científica, possível a partir de ações voltadas para
ampliar a familiarização da sociedade com a ciência.

Essa visão instrumental de divulgação científica surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, no
momento em que os cientistas manifestaram a preocupação com as interferências e os rumos da ciência,
impondo-os a necessidade de se mobilizarem para justificarem sua atividade junto à sociedade. Dessa
forma, a questão da divulgação científica passou a ser um projeto político para os cientistas atrelado aos
objetivos da comunidade científica daquele período, como situam Leitão e Albagli (1997, p. 17):

[...] Foram motivados pelo interesse de uma comunidade científica do pós-guerra, preocupada
em saber se e quanto a sociedade estaria disposta a apoiar a investigação e o desenvolvimento
científico  e tecnológico  depois do holocausto. Mais tarde, esses estudos ampliaram suas
pers pectiv as para  incluir ques tões relativas ao pr ocesso de bus ca e aquisição de
conhecimentos, a compreensão das atitudes científicas, as sim como, ao interes se e
participação do público nos debates sobre ciência e tecnologia.

A construção de um discurso qualificado sobre ciência e tecnologia (C&T) destaca o papel da divul-
gação científica ora como instrumento de popularização do conhecimento científico, ora como ferramenta
de educação para a ciência ou de alfabetização científica e, ainda, como uma ação estratégica de apropri-
ação social do conhecimento. Em síntese, o interesse concentra-se em elevar o nível cultural da população
como ação de cidadania, ou seja, um compromisso em contribuir para a compreensão pública da ciência.
Essa linha de investigação argumenta que a existência de um público educado em ciência e tecnologia cria
uma audiência legítima pela qual os cientistas podem ganhar reputação e prestígio para suas pesquisas.

Um debate atual, que ainda se constitui como objeto de discussão na literatura especializada,
detém-se na conceituação terminológica do que seja difusão, disseminação, divulgação, jornalismo cien-
tífico e popularização da ciência, uma vez que tais termos são usados, indistintamente, quando se pretende
caracterizar o objetivo e as motivações da atividade de divulgação científica. Está incluída no termo
divulgação científica a discussão de questões intrínsecas ao processo científico, tais como riscos, incerte-
zas, controvérsias e o impacto de aplicações tecnológicas na sociedade. (Hilgartner, 1990; Lewenstein,
1992; McCombs, Shaw, 1993; Kyvik, 2005). De acordo com Bueno (apud Albagli, 1996, p. 397), a popularização
científica pode ser definida como “o uso de processos e recursos técnicos para a comunicação da informa-
ção científica e tecnológica ao público em geral”.

Nessas definições e interpretações acerca da divulgação científica, Lopes, Massarani e Figueirôa
(2004, p. 241) identificam, basicamente, dois estágios que caracterizam essa atividade no que diz respeito
à natureza do conhecimento produzido e sua divulgação:

[...] um primeiro, em que os cientistas formulam conhecimentos ‘genuínos’, ‘verdadeiros’; e
um segundo, posterior, quando os divulgadores disseminam explicações, histórias, descrições
simplificadas des ses conhecimentos. Essas v isões, enraiz adas em noções idealizadas  das
ciências, contrapõem assim, a uma imaginária ciência ‘ pura’, ‘genuína’, um conhecimento
necessariamente impuro, contaminado, simplificado, quando não distorcido.

Esse enfoque de entendimento do público e da função da divulgação científica pode ser descrito
segundo o modelo de déficit, que orientou, por algum tempo, as pesquisas e iniciativas de divulgação
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científica, no qual o conhecimento científico constitui um corpo reconhecível de informação codificada e
que o público seria um grupo passivo e homogêneo com falhas ou ausência de conhecimento sobre e de
ciência que precisam ser corrigidas. Segundo J. Ziman (1992), a maioria das práticas de divulgação cientí-
fica tende a identificar as falhas cognitivas que o público possui para procurar supri-las.

Para B. Wynne (1992, 1996) e Melo (1982, 1984), o ideário da divulgação científica propõe atender,
também, aos objetivos políticos de apoio à ciência pela sociedade e também pelo interesse próprio dos
cientistas de formação de novos recursos humanos e o desejo de partilhar conhecimentos, normas e
valores entre os cientistas. Dessa maneira, a divulgação científica se relaciona às formas de enraizamento
institucional, patrocínio, organização e controle da ciência. Para esses autores, predominam nas ativida-
des de divulgação científica motivações de caráter corporativo baseadas na busca de maior legitimidade,
apoio e prestígio, tanto para a comunidade científica quanto para a ciência em si (Leitão, Albagli, 1997;
Whitley, 1985). Essa perspectiva de análise evidencia como os cientistas utilizam a popularização, com
fins políticos, para defenderem seus interesses institucionais, salientando a conveniência para os cientis-
tas do baixo nível de conhecimento do público sobre os princípios e assuntos científicos (Hilgartner, 1990).

A ação dos cientistas, promovida nos veículos analisados, expressou o interesse de reconhecimento,
legitimação, fortalecimento institucional, e a defesa de uma ciência voltada para o desenvolvimento naci-
onal e a educação científica da sociedade, utilizando diferentes meios, particularmente, o uso da História
da Ciência. Dessa forma, destacamos a importância de entendermos a tradução da ciência para leigos
numa perspectiva histórica.

3 OS ASPECTOS DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA NOS TEXTOS ANALISADOS

Nosso estudo situa-se num importante momento da institucionalização da ciência no século XX: o
pós-Segunda Guerra Mundial, auge da ideia de big science no mundo. Especificamente no Brasil, foi o
momento de importantes ações governamentais em nível nacional, como a criação dos primeiros fundos
universitários de pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq, 1951), a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 1951), a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP, 1962). A popularização da ciência no período pós-Segunda Guerra solidificou-se
como uma questão, também, para a comunidade científica brasileira, que lutava por obter do Estado
recursos que sustentassem sua atividade e promovessem a constituição de uma carreira científica. Dessa
forma, a ação dos cientistas no sentido de promoverem a popularização da ciência científica direcionou-
se tanto para o público interno da ciência (a coletividade científica) como para o público leigo, visando: 1)
fortalecer a comunidade científica junto ao Estado, visto como o responsável por estabelecer e implementar
políticas direcionadas à ciência e tecnologia e ao projeto de carreira (profissionalização), e 2) construir
um público mais favorável à ciência. A popularização científica foi um dos meios pelos quais os cientistas
procuraram valorizar a ciência como instrumento de intervenção na sociedade.

A vida e o progresso dos países passaram a depender tanto da ciência, e esta dos orçamentos
nacionais, que se torna preciso incutir no público a idéia da necessidade dess e gênero de
trabalho para o desenvolvimento da nação, e não como divertimento ou gozo de alguns.
(Reis, 1967, p. 698-699).

Os textos analisados do jornal Folha da Manhã, da revista Ciência e Cultura e da revista Anhembi
mostram como a ciência e o trabalho dos cientistas foram viabilizados, a partir de uma perspectiva sócio-
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histórica, no período determinado pelo contexto da institucionalização e da profissionalização da carreira
científica e da ciência no período do pós-guerra.

A seleção dos veículos deveu-se, principalmente, por atingirem diferentes públicos e serem formado-
res de opinião pública, aspectos que podem reforçar a ideia de popularização científica como assunto
estratégico para os cientistas. A análise foi orientada para os artigos que relatavam fatos vinculados ao
mundo da ciência e da tecnologia, nos quais foram examinados os aspectos associados ao tema científico,
numa perspectiva histórica. A questão fundamental foi verificar a presença e o tratamento de temas cien-
tífico-tecnológicos nos veículos destacados, e, a partir daí, estudar as temáticas apresentadas, a forma de
apresentação que tornavam a C&T assunto de interesse da sociedade, a relação com a história da ciência
e a relação dos temas divulgados e as questões referentes à natureza da ciência e construção do conheci-
mento científico.

No jornal Folha da Manhã, bem como em algumas seções da revista Ciência e Cultura e na revista
Anhembi, podemos evidenciar como os artigos apresentavam o tema científico escolhido sempre com a
preocupação de trabalhar o processo histórico de produção do conhecimento científico. A revista Ciência e
Cultura ia além, estimulando o envio de artigos de cunho histórico e filosófico sobre a ciência pelos
cientistas brasileiros.

Gostaríamos também de despertar maior interesse de nossos pesquisadores para a redação
de artigos gerais,  em termos acessíveis à maioria dos leitores, s obre os  temas mais
palpitantes e atuais de suas especialidades. De maneira muito particular desejaríamos que
cada número publicasse pelo menos um artigo, em estilo de divulgação, sobre os grandes (e
eternos, tantas vezes!) problemas da ciência (por exemplo, origem do universo, origem da
vida e do homem, as  novas concepções sobre o gene e sua ação, a Astronáutica, o novo
sistema solar, a História da ciência, etc.). Entre esses artigos sempre se incluiriam aqueles
que tratas sem especificamente de problemas nacionais ligados à ciência e à tecnologia.
(Reis, 1957, p. 231).

A partir da análise qualitativa dos textos, delimitamos algumas características a fim de compreen-
dermos como a história da ciência foi utilizada. Dentre estas características, os textos procuravam:

- Iniciar ou delimitar a narrativa do tema científico pelo seu aspecto histórico, descrevendo as
origens e o processo intelectual da pesquisa, apontar os riscos e consequências (quando havia) e de
encerrar com as vantagens ou as aplicações pacíficas sobre algum conteúdo de impacto social relevante.

Quem primeiro contemplou a lua através do telescópio foi muito naturalmente o velho Galileu
que começou no século XVI I [...] (As crateras da lua. Folha da Manhã, 23/04/1950).

Em 11 de agosto de 1856, há cem anos, pois, Henry Bessemer apresentava a Bristish Association
um artigo sobre a manufatura de ferro e aço. (Do ferro ao aço. Folha da Manhã, 01/07/1956).

Entre aplausos de uns e reclamações de outros a imprensa diária de todo mundo há pouco
divu lgou as belas  promessas que as h idrazidas do ácido isonicotínico  estão fazendo em
relação à cura da tuberculose. [...] Em 25 de março de 1882, Robert Koch comunicou ao mundo
a descoberta do micróbio causador da tuberculose. [...]  Acenderam-se as esperanças de uma
próxima vitória r adical,  pois se estava no início da era áurea da bacteriolog ia, quando
começavam a aparecer as vacinas, que impedem o aparecimento das doenças infecciosas. (A
química vencerá a tuberculose? Folha da Manhã, 13/07/1952).
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- Referenciar os aspectos históricos “internos” da ciência (ênfase na visão internalista da ciência):
como biografias, inventos técnicos, ou de alguma área conceitual específica, como por exemplo, modelos
atômicos.

O desenvolvimento da teoria atômico-molecular, onde o paradigma vigente era a regra da
“máxima simplicidade” de Dalton (fórmula da água H2O), e cujo embate de idéias se prolongou
por 50 anos, mudando com o aporte de contribuições de Gay-Lussac sobre as leis de proporção
em v olume nas reações qu ímicas  que envolviam gases , somadas àquelas de Avogadro,
Berzelius, Cannizzaro, para o estabelecimento de fórmulas moleculares e massas atômicas
para a definição da composição das substâncias. (Folha da Manhã, 10/07/1954).

As páginas em que ele descreveu essas experiências ainda hoje constituem leitura proveitosa
e bem podem servir de modelo a quantos queiram saber o que seja o método científico. Por meio de
numerosas experiências,  o sáb io Claude Ber nard mostrou qual s eja o mecanis mo real de
ação do curare. (Veneno de ontem, remédio de hoje. Folha da Manhã, 06/07/1952).

- Apresentar vida e obra de cientistas renomados: além de os textos enfatizarem o aspecto científico
das pesquisas, encontramos, regularmente, artigos sobre a vida e obra de grandes cientistas, como os
notáveis fundadores da ciência moderna: Newton, Galileu, Lavoisier, Priestley, Einstein, Mendel, Darwin,
Pasteur, etc. Dentro dessa galeria, foram apresentados os grandes cientistas brasileiros, entre os quais os
fundadores da ciência no Brasil: Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, H. Rocha Lima, Adolfo Lutz, Arthur Neiva.

A seguir, alguns exemplos de textos sobre a vida e obra de cientistas importantes:

• Personalidade de Rocha Lima (Anhembi, n. 68, jul/1956, p. 265-278).
• Wladimir Besnard [oceanógrafo francês] (Anhembi, n.118, set./1960).
• Homens e Instituições: Pavlov (1849-1936) (Ciência e Cultura, v. I, n. 4, p. 216-224, 1950).
• A vida gloriosa e trágica de Galois (matemático francês Evaristo Galois) (Folha da Manhã, 06/02/

1949).
• 30 anos atrás, a batalha decisiva da relatividade [sobre Einstein] (Folha da Manhã, 29/05/1949).
• Cortisona, o remédio maravilhoso [sobre o pesquisador Hench]. (Folha da Manhã, 22/10/1950).
• Relembrando a vida de Von Ihering. (Folha da Manhã, 31/12/1950).
• A vida e a obra de Ladislau Neto. (Folha da Manhã, 04/03/1951).
• O bicentenário de Rutherford. (Folha da Manhã, 24/05/1953).

- Mostrar o trabalho e imagem dos cientistas: eram trabalhados os problemas em abertos da ciên-
cia, as dificuldades, enfrentamentos do cotidiano da prática científica, etc., apesar de serem apresentados
como gênios benfeitores da humanidade.

[...] por isso a experimentação com “elementos menores” é extremamente difícil. O cientista
tem de trabalhar com drogas puríssimas, tem de tomar uma porção de precauções para impedir que
o elemento que se quer subtrair penetre por outros caminhos não suspeitos. A complicar as
coisas ainda mais, muitas vezes acontece que os elementos se combinam uns com outros, formando
compostos que as raízes não podem absorver. Para evitar isso, em certas experiências o elemento
que se quer  exper imentar  é injetado diretamente na planta.  (A his tória dos mín imos
indispensáveis. Folha da Manhã, 30/04/1950).

Esta é a parte heróica da microbiologia, a que nos conta o sacrifício de homens como Thuillian,
o discípulo  de Pasteur, vencido pela cólera asiática [...]  e mais  perto de nós  e de nossa
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saudade, Lemos Monteiro, quando estudara no Butantã o tifo exantemático de São Paulo. (O
risco que correm os caçadores de micróbios. Folha da Manhã, 30/11/1952).

Levando em consideração o interesse pela História da Ciência – como linha orientadora para a
divulgação do tema - podemos destacar a ênfase no enfoque apologético e valorativo presente em artigos
que procuravam tratar do trabalho de personalidades da ciência.

Há 100 anos nascia Adolfo Lutz, um dos mais altos representantes de uma era heróica da
medicina no Brasil. (Há 100 anos nascia Adolfo Lutz. Folha da Manhã, 18/12/1955).

Edwin Howard Armstrong, um dos maiores inventores do século comparado ao sábio inglês Faraday,
deu-nos o super-heterodino e a freqüência modulada [...] Ocupa Armstrong um lugar todo
especial na história da radiotransmissão [...] Era um cientista na mais alta expressão da palavra,
um eminente professor [...] Desapareceu em trágicas circunstancias (pulou do 13º andar).
(Edwin Howard Armstrong. Folha da Manhã, 20/06/1954).

[...] resolveu chamar o sábio dos sábios, o grande Galileu, que vivia em luta aberta contra a velha
ciência dos gregos, pregando a necessidade de submeter cada pessoa ao seu próprio raciocínio,
em vez de os aceitar apenas pela força da autoridade [...] (Relembrando a famosa experiência
realizada por Otto von Guericke. (Folha da Manhã, 27/06/1954).

- Destacar a dimensão sócio-histórica da ciência: apresenta o produto da ciência como um conheci-
mento provisório, histórico e sujeito a reformulações em função de pesquisas futuras, procurando situar,
dessa forma, o conhecimento como sendo social e historicamente estabelecido.

Para bem compreender o que ele fez nos domínios da química precisamos conhecer, por alto, o
panorama geral dessa ciência, naquele tempo. Não se tinha o átomo, ainda, a idéia que hoje dele
fazemos [...] (Há 100 anos nascia o descobridor dos “gases raros”) (Sir William Ramsey 1852-
1916). (Folha da Manhã, 23/11/1952).

[...] o que não falta à ciência são caminhos novos, que se estão a abrir todos os dias, uns
como fruto de deliberada busca, outro como aparente acaso, porém, notem bem, acaso que só
favorece os que buscam alguma coisa e sabem o que buscam. (Nova cobaia de laboratório: a
aranha. Folha da Manhã, 06/03/1955).

Os textos evidenciam uma preocupação de apresentar a visão histórica dos temas científicos. Tal
padrão faz o leitor conhecer uma gama de aspectos históricos, culturais e sociais que englobam o contexto
da pesquisa científica, a vida do cientista (desde sua infância), as dificuldades e os sucessos do labor
científico. A argumentação partia, em alguns casos, de uma notícia publicada em jornais ou revistas
internacionais, de pequenas histórias sobre o cientista e sua descoberta, de perguntas retóricas que prece-
diam as explicações teóricas sobre o tema da pesquisa de forma a tornar o assunto mais atraente.

Reconheço, hoje, que nunca me contentou a prática pura e simples de uma especialização.
Sempre procurei completá-la com a sua história e, senão a filosofia, pelo menos o filosofar
sobre a essência do trabalho realizado, sua significação, sua posição no contexto geral do
saber. Sur giu daí  a preocupação, que foi se acentuando, com a h istória  e a fi losofia da
ciência, agora já relativamente bem representada em alguns de nossos centros universitários.
Em meus escritos de divulgação sempre insisti nesses aspectos, assim como nos relativos à
política da ciência. (Reis, Gonçalves, 2000, p. 14).



365

A história da ciência e das idéias científicas não pode ser esquecida, uma vez que se trata de
um dos melhores e mais atraentes meios para apuração do sentido e do valor das descobertas.
I mpossível dissociar da informação científica a preocupação com suas possíveis implicações
de toda ordem, o que sem dúvida justifica o empenho do divulgador em ventilar questões que
digam respeito à comunidade servida pelo jornal ou veículo mediante o qual ele dissemina
o seu conhecimento. (Reis, 1967, p. 698).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos textos divulgados nos três veículos pode evidenciar tanto o caráter informativo como
de que forma a História da Ciência foi utilizada como um artifício didático para apresentar uma ciência
contextualizada social, filosófica e politicamente. Algumas características dos textos analisados ressal-
tam o recurso da comunidade científica em discorrer sobre os fenômenos da natureza, porém utilizando de
uma abordagem histórico-filosófica, refletindo a preocupação em alfabetizar de forma correta e
contextualizada acerca do tema divulgado.

Os textos procuraram divulgar os conceitos científicos numa linguagem acessível, buscando reto-
mar, por meio da história da ciência, os aspectos como: curiosidade sobre o conhecimento da natureza; os
conceitos e sua aplicação na sociedade; uma imagem de como se constituem e evoluem os conceitos
científicos, do trabalho dos cientistas, dos métodos das ciências, construindo um possível entendimento
crítico da ciência. Essa análise nos permite entender como a história da ciência foi utilizada nesses textos
históricos de popularização da ciência à época, apresentando a ciência não apenas como uma produção
individual, mas como um processo social relacionado às normas, valores e métodos que a constituem,
procurando destacar, em certa medida, as dimensões interna, externa e contextual do fazer científico.

A análise dos textos mostra, de modo geral, que a história da ciência teve um papel facilitador na
educação científica do cidadão seja como recurso educacional, tornando os conceitos mais claros e com-
preensíveis para o leitor, ou como meio de conhecer a realidade sócio-histórica da produção científica.
Com isso, foi possível divulgar como se constituem e evoluem o conhecimento científico, o trabalho dos
cientistas, os métodos das ciências, evidenciando o papel da ciência e a criação de uma visão mais
próxima do fazer científico.
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