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Uma perspectiva histórica da divulgação científica: uma viagem  
“No mundo da ciência” (Folha de São Paulo/ 1947 a 1958) 

Marta Ferreira Abdala Mendes *  
1  INTRODUÇÃO 

Para entendermos a divulgação científica realizada atualmente, é importante ampliarmos os aspectos históricos de sua constituição como campo de estudo e prática. Para isso, analisamos os textos publicados pelo cientista-divulgador José Reis (1909-2002), no suplemento de ciência "No mundo da ciência" criado no, então, jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo) em 1948. A análise de 344 textos do suplemento “No mundo da ciência”, no período de 1947-1958, pôde evidenciar como as iniciativas de divulgação científica de forma mais organizada visaram à formação de um público educado cientificamente e constituíram-se em uma tendência para a consolidação do caráter público da ciência. Essa foi a tônica das discussões sobre alfabetização científica e divulgação científica a partir da década de 1980, porém é possível caracterizar a divulgação científica realizada no suplemento “No mundo da ciência” pelo esforço de popularizar a ciência para um público mais amplo e não apenas para uma elite intelectual. Era o esforço em formar o que podemos chamar de um “público popular” para a ciência.  O período de análise dos textos (1947-1958) é particularmente significativo para a institucionalização da ciência no Brasil, pois foi marcado pela mobilização da comunidade científica com a criação da SBPC, do CNPq, a luta pela criação da FAPESP (formalmente criada em 1960), entre outros assuntos de interesse para os cientistas. A ênfase no período histórico do pós-guerra é explicada pela importância da ação do Estado e da pressão da própria comunidade científica pela institucionalização e profissionalização da ciência. Como situou Simon Schwartzman (1979), esse foi o momento da estruturação de um sistema de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico de âmbito nacional. Neste contexto, destacam-se textos no suplemento “No mundo da ciência” que apresentavam temas que associavam ciência e progresso nacional, convidando o leitor para “conhecer” o valor da ciência para além da utilidade imediata, e com isso, firmar uma sólida crença na importância da ciência para o progresso da nação (Burgos, 1999). No período do pós-guerra, os cientistas procuraram também direcionarem seus discursos, diretamente, à sociedade na busca por apoio e suporte político-social para implementação do processo de institucionalização e profissionalização da ciência no Brasil.  No que diz respeito aos temas divulgados, evidenciamos as abordagens mais gerais sobre “legitimidade da ciência” e “educação científica” desenvolvidas nos textos que foram agrupados como Educação científica/Divulgação científica; Política científica e Temas transversais. Os textos valorizam as atividades dos cientistas no sentido de promover a criação de um ambiente mais propício para a prática científica no Brasil, mas sem, no entanto, deixar de avaliar de forma crítica as condições em que a ciência era realizada naquele momento, destacando, por diversas vezes, os problemas e obstáculos relacionados ao cotidiano da prática científica. Os textos analisados procuravam promover as principais demandas da comunidade cientifica brasileira, que iam desde a reivindicação por melhores condições de trabalho, infra-estrutura dos laboratórios, regime de tempo integral, remuneração adequada, até a 
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liberdade de pesquisa e autonomia para as universidades. Os textos retratam o processo de institucionalização da ciência no Brasil - com sua instabilidade e falta de financiamento e de reconhecimento - bem como a profissionalização da ciência (autonomia, fonte de recursos própria, proteção às intervenções do Estado), associando a ciência aos processos de desenvolvimento social e econômico do país, ou seja, salientando a ciência como instrumento de desenvolvimento nacional. A dimensão da política científica ficou mais restrita a algumas colunas do “No mundo da ciência”, no entanto, observamos como outras colunas do jornal foram utilizadas para discutir questões da institucionalização da ciência no Brasil, a defesa pela consolidação da infra-estrutura de pesquisa no país e a valorização da atividade científica brasileira, como no texto que tratou sobre o átomo e a descoberta do méson pi “Explorando o coração do átomo” (Folha da Manhã - 21/03/48): 
Para que fenômenos Lattes continuem a reproduzir-se e manifestar-se com freqüência cada vez maior é 
preciso que não falte nunca em nosso meio essa coisa fundamental que é o respeito e a consideração do 
trabalho científico e do patrimônio moral dos institutos de pesquisas. (Reis, 1948, p. 1) 

2 UM SUPLEMENTO DE CIÊNCIA: “NO MUNDO DA CIÊNCIA” 
O atual jornal Folha de São Paulo foi criado em 1921 como um jornal vespertino, chamado Folha da 

Noite, voltado para os trabalhadores que regressavam para casa após o serviço, concentrando-se em temas populares e urbanos. Na época, como não havia rádio, os vespertinos cumpriam a função de veicularem as últimas notícias. O jornal Folha da Noite procurava atingir o público de imigrantes, em sua maioria formada por grupos de operários, a partir de noticiários de articulação política dos pequenos jornais operários. Em 1925, a Folha da Manhã foi criada e, em 1949, surgiu a Folha da Tarde. O jornal 
Folha da Manhã, com a característica de um jornal local e urbano, retratava os acontecimentos com ênfase no comentário pessoal, além de campanhas contra a carestia e o analfabetismo. Somente em 01 de janeiro de 1960, as três Folhas foram reunidas como Folha de São Paulo. O interesse do jornal Folha da Noite por assuntos relacionados à Ciência e Tecnologia concretizou-se com a contratação do cientista-divulgador José Reis, responsável pela coluna diária chamada “Ciência dia a dia”, que durou de 06/04/1947 a 28/02/1951. No domingo 10 de fevereiro de 1948, na então 
Folha da Manhã, saiu o primeiro suplemento sobre ciência chamado “No mundo da ciência”, na última parte do jornal, criado e editado por José Reis, seu colaborador até morrer. Neste período, José Reis produziu 547 textos em 208 semanas, publicando três textos por semana nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados na Folha da Noite e no domingo no suplemento “No mundo da ciência”, sendo todos os artigos inéditos (Giacheti, 2003). O suplemento “No mundo da ciência” ocupava uma página inteira, às vezes pedaços de outras páginas. Esse suplemento constava de um texto principal (escrito por José Reis e por outros cientistas convidados), algumas notas e artigos sobre política científica (na parte superior do jornal), e colunas com títulos variados, como a coluna de resenhas bibliográficas que, por sugestão de Mário Donato (redator-chefe), recebeu o título de “Se não leu, leia”. Na coluna denominada “Sabatina Dominical”, eram respondidas perguntas relativas a assuntos tratados em domingos anteriores. Também havia a coluna “Ponto de Vista”, que trazia textos de cientistas ou pensadores renomados acerca do papel da ciência, principalmente, sobre “a necessidade de amparar a muito incompreendida ciência pura” (Reis e Gonçalves, 2000, p. 20). A coluna “Em Foco” tratava de problemas da ciência e sobre a política e a organização da ciência no país. A coluna “Biologia e Medicina” destinava-se à profissão e também às notícias da área, e, em “Pesquisas Recentes”, eram apresentados resumos de artigos das melhores revistas médicas do mundo. Essa coluna durou de 28/11/1950 a 30/06/1955.   
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Figura 1. Uma foto do suplemento “No mundo da ciência”, publicado na Folha da Manhã aos domingos.  No início do suplemento “No mundo da ciência”, foram publicadas algumas entrevistas de pesquisadores, que esclareciam diferentes aspectos do fazer científico e da vida de cientista, como por exemplo: a formação do pesquisador, suas preferências, hábitos, natureza de suas pesquisas; não especificando apenas a investigação do cientista. Essas entrevistas não duraram muito tempo, porém, podemos destacar a entrevista com o professor Clemente Pereira (do Instituto Biológico de São Paulo), que mostra como assuntos controversos e atuais para aquela época (caso Lysenko) estavam sendo divulgados no suplemento. Durante mais de sessenta anos de atuação de José Reis na Folha de São Paulo, o suplemento “No mundo da ciência” foi sendo modificado, tornando-se uma parte do caderno Mais!, com o título “Ciência” e mais tarde “Periscópio”. Já com o novo nome e formato, esta parte do caderno Mais! passou a apresentar diferentes seções: “Gota a Gota”, com resumo de descobertas recentes no mundo; outra seção, “Daqui e de Longe”, que trazia o noticiário nacional e mundial. Na seção “Gota a Gota”, foi acrescentado uma parte chamada “Grãozinho de Sal”, que trazia pequenas particularidades sobre vida e pensamento de cientistas e filósofos (Reis & Gonçalves, 2000). 
2.1 Análise dos textos  

Os textos de divulgação compreendiam todas as áreas de conhecimento e traziam sempre temas relacionados à História, Filosofia, Política e organização da ciência. Desde o princípio da criação do suplemento "No Mundo da Ciência", observamos a divulgação de assuntos variados que iam desde aspectos do cotidiano daquele momento, como por exemplo, os debates sobre as vacinas (Sabin) e remédios (cortisona), a temas que, ainda hoje, são abordados, como por exemplo, a poluição e avanços da tecnologia. A partir do estudo dos textos publicados no suplemento “No mundo da ciência”, podemos abordar alguns aspectos que se referem à constituição de uma divulgação científica vinculada à melhoria do nível intelectual do público leitor pela inserção da ciência no cotidiano e no âmbito escolar, com uma atenção direcionada a melhoria do ensino de ciências em relação às conquistas da ciência, à qualificação dos professores, à experimentação, ao despertar de vocação científica, bem como, às demandas da comunidade científica em fortalecer a profissionalização de sua atividade.   
Talvez pelas circunstâncias da época em que comecei, quando era quase nula a divulgação sistemática em 
quase todos os terrenos, ou quem sabe pela curiosidade que sempre senti por muitos assuntos, animada 
por boa preparação ginasial, numa espécie de enciclopedismo fora da moda, preferi aventurar-me à 
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divulgação de muitos temas, desde a biologia até a astronomia e as ciências sociais. (Reis & Gonçalves, 
2000, p. 28) 

Além de notícias e textos que tratavam da pesquisa científica nacional, o suplemento “No mundo da ciência” apresentava matérias científicas internacionais compradas e artigos de outros autores (sem, no entanto, a identificação de serem jornalistas ou cientistas). Percebemos que era escassa a atuação sistemática de cientistas brasileiros no suplemento, mesmo assim, desataca-se a colaboração de pesquisadores, principalmente do Instituto Biológico e da SBPC, que escreveram matérias para o suplemento. José Reis registrou a reserva em relação aos cientistas que divulgavam em colunas de jornais e em revistas populares: “É relativamente nova a participação regular dos cientistas brasileiros na imprensa” (Reis & Gonçalves, 2000, p. 37).  Para analisarmos os textos publicados no suplemento “No mundo da ciência”, promovemos uma classificação dos textos em duas categorias gerais: Divulgação científica/Educação científica e Política científica. Na primeira classificação, os textos abordam uma preocupação com a divulgação do conhecimento científico produzido, de modo a contribuir para a educação científica da sociedade e foram divididos nas subclassificações: Física e Astronomia; Química; Biologia e Medicina, em que os textos foram agrupados a partir dos temas relacionados diretamente a essas áreas. Os textos agrupados na segunda classificação denotam temas sobre a profissionalização, autonomia, carreira científica, ensino de ciências. Identificamos, no entanto, a necessidade de criarmos uma subclassificação - Temas Transversais - para alguns textos que apontam aspectos relacionados às duas grandes classificações, tais como: Grandes nomes da ciência; Resenha de livros científicos; Energia nuclear; Temas diversos. A classificação estabelecida foi baseada na ênfase apontada nos textos em relação à abordagem de determinados assuntos científicos. Embora os textos tratem de temas e assuntos variados, observamos, principalmente pelos títulos, que os mesmos evidenciam temas transversais que enriquecem o assunto central, abordando-o de diferentes perspectivas. Por isso, sentimos dificuldade no momento de agrupar e classificar determinados textos em apenas uma categoria. Os textos que foram agrupados nas subclassificações denominadas Energia Nuclear e Grandes nomes da ciência, por exemplo, abordam o assunto divulgado por diferentes aspectos em relação à questão da política científica envolvida, à dificuldade de ser fazer ciência, às conseqüências positivas e negativas da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo que procuram explicar as teorias, os conceitos da física e os conteúdos científicos.       A análise dos textos permitiu encontrar uma coerência na ação de popularizar a ciência e o momento social e político da comunidade científica brasileira. Embora os textos do suplemento fossem direcionados para um público variado, podemos identificar um projeto único relacionado à divulgação científica realizada, que se insere e se explica a partir da atuação profissional e política de cientistas como José Reis. 
2.1.1 Política Científica: uma classificação geral  

O diferencial dos veículos em relação ao público potencializa uma significativa concentração de temas abordados no jornal Folha da Manhã. Podemos evidenciar maior direcionamento de temas específicos à medida que aumenta o poder de intervenção e de transformação da realidade local relacionada ao veículo. Isso significa que, em grande medida, a divulgação científica era direcionada ao público leitor leigo, e que mais de 60% dos temas publicados nos textos eram sobre as construções da Ciência e da Tecnologia e a relação com o cotidiano. A divulgação de temas sobre Política científica era uma forma de o público conhecer a vida e o trabalho do cientista e os problemas e dificuldades da profissão, embora houvesse textos que enfatizavam temas mais específicos para a comunidade científica. Os textos de Política científica tratavam de assuntos relativos ao planejamento da atividade científica e tecnológica, além de mecanismos voltados para o fomento de sua execução, criação de políticas setoriais e incentivos e recursos à Ciência e Tecnologia. 
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As principais demandas da comunidade cientifica incluíam: a reivindicação por melhores condições de trabalho e salários, infra-estrutura dos laboratórios, regime de tempo integral, realização de concursos, instituição dos Fundos de pesquisa, criação da Fapesp, até a liberdade de pesquisa e autonomia para as universidades e institutos de pesquisa e os problemas referentes ao ensino de ciências. Como podemos observar nos textos: “Estudo do projeto de lei de amparo à ciência” (Folha da Manhã, 06/01/1948); “Onde está a Fundação?” (Folha da Manhã, 13/01/1949); “Retrospecto (levemente crítico) da evolução da ciência em São Paulo” (Folha da Manhã, 24/01/54). 
2.1.2 A Energia Nuclear: uma subclassificação transversal  

Devido ao seu perfil mais amplo, o jornal Folha da Manhã apresentava o fascínio das “descobertas” do mundo científico-tecnológico, particularmente nos campos da Energia nuclear, telecomunicações, medicina, desenvolvimento de remédios, aviões e satélites, entre outros produtos, dos avanços da Química, Biologia, entre outros que serão citados mais adiante. A análise dos textos evidencia algumas preferências sobre os temas, geralmente, de natureza mais prática, com algum poder de intervenção na realidade local. Destacamos uma predominância de temas de Engenharia, da Física, da Química, da Biologia, de questões ambientais e das ciências da saúde. Mas houve também a divulgação de estudos vinculados a diferentes assuntos que foram classificados em Temas diversos como, por exemplo, a Psicologia, ainda que poucos: “Psicoterapia de grupo” (Folha da Manhã, 28/01/1951); “Organizado, o trabalho rende mais” (Folha da Manhã 08/02/1953); “Neuroses experimentais” (Folha da Manhã, 11/04/1954). Esses textos apresentam a característica de relacionarem vários aspectos do assunto abordado, apontando a atualidade das pesquisas envolvidas.   A Energia Nuclear era um dos temas que mais repercutiam entre os leitores, e sobre os quais havia muita atenção, destacando, sobretudo, às discussões sobre o seu uso pacífico ou não, a construção da bomba atômica, a exploração das reservas nacionais de minerais radioativos e os programas espaciais soviéticos e americanos, a partir do lançamento do Sputnik (em outubro de 1957). Esses textos enfatizam um tema de interesse e de mobilização popular no período do pós-guerra e foram divulgados, principalmente, no suplemento “No mundo da ciência”. O tema da Energia Nuclear estava relacionado com o momento em que, politicamente, havia o ideário de que a produção de conhecimentos na área de Física Nuclear representava a solução para superar o atraso e equiparar o Brasil a outras nações em pesquisas no campo da Energia Nuclear, aspecto considerado essencial para a hegemonia política e econômica, segurança nacional e o poder político-militar. Essa tendência orientou um fortalecimento da relação entre a questão militar e o desenvolvimento científico, determinando um aumento da produção científica pela aliança com os militares (Burgos, 1999). 
3 CONCLUSÃO 

A popularização da ciência realizada no suplemento “No mundo da ciência” no jornal Folha da 
Manhã, de uma forma geral, esteve relacionada ao desenvolvimento de uma divulgação para um público mais amplo e leigo e ao interesse em construir um instrumento participante do movimento político de criação e de constituição de uma comunidade científica brasileira e da institucionalização e profissionalização da ciência no país.  Podemos perceber, pela análise dos textos, o interesse na criação de um público mais “favorável à ciência”, a partir da relação do conhecimento científico produzido à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento do país. Essa atitude precisa ser interpretada dentro de um contexto histórico, em que a preocupação dos intelectuais era divulgar o conhecimento científico para formar um público que ao entender ciência passasse a apoiar os investimentos necessários para a prática científica, destacando, assim, a relação estreita entre a divulgação e a política científica. Isso se deu, principalmente, com a criação da SBPC, em 1948, e do CNPq, em 1951, iniciando um processo de politização das “questões científicas”, que passaram a fazer parte da agenda dos veículos de divulgação à época como o 
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suplemento “No mundo da ciência”. Este aspecto conclusivo evidencia como a popularização da ciência promovida no suplemento constituiu uma forma de atualizar o público leitor para os assuntos específicos da esfera científica de modo que os conhecimentos produzidos passassem a fazer parte da cultura do cidadão. Para José Reis (1954), a divulgação científica tem uma função profundamente educativa por sua capacidade de possibilitar a criação no público de uma atitude científica.  Evidenciamos que a popularização da ciência realizada no suplemento também diz respeito não só a constituição de um “público alfabetizado em ciência”, mas também ao objetivo de despertar vocações e talentos para a ciência. Essa posição está presente em vários textos que enfatizavam a preocupação com a formação e desperdício de futuros talentos para ciência e sobre a importância de se estimular as feiras de ciências e clubes de ciência que, além de levar a ciência para um grande número de pessoas, poderiam revelar esses talentos. Em parte, essa preocupação é uma posição frente ao momento em que a ciência brasileira encontrava-se, uma forma de fortalecer o papel da comunidade científico nacional e vincular a ciência à realidade brasileira, à problemática nacional e regional, ao Estado, a fim de se criar condições para investigação dos problemas nacionais. Com estas discussões queremos ressaltar como a popularização da ciência, num veículo popular como o suplemento “No mundo da ciência” no jornal Folha da Manhã, foi um meio de se instrumentalizar e instruir as pessoas em ciências, utilizando a divulgação de conhecimentos científicos como agente na construção da cidadania. A tentativa de inscrever a divulgação científica dentro de uma perspectiva sócio-histórica não se encerra na atuação do cientista-divulgador José Reis e dos textos analisados, no entanto, fica evidente a importância de seu trabalho na constituição do campo da popularização da ciência e do jornalismo científico promovidos atualmente. 
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