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Divulgação científica: a ciência precisa ter 
voz! 

  
A divulgação científica representa 

importante elo entre os cientistas e a 

comunidade em geral. Permite que o 

conhecimento obtido nas universidades 

e centros de pesquisas seja acessível ao 

cidadão, ajudando-o a ser mais crítico 

nas decisões a serem tomadas em seu 

dia-a-dia. 

 

Neste sentido, são imprescindíveis 

e muito bem-vindas todas as formas de 

divulgação da ciência! Quanto maior a 

variedade de meios de comunicação 

utilizados e públicos-alvo atingidos, 

maiores as chances da informação ser 

propagada de maneira equitativa, 

alcançando pessoas de todas as esferas 

sociais.  

No entanto, a exigência do 

aumento da produtividade científica 

nos últimos 10 anos tornou-se um dos 

principais agentes limitantes para a 

atuação desses profissionais na área de 

divulgação científica. Para reverter essa 

situação, órgãos de fomento à pesquisa 

têm incentivado os cientistas à 

realizarem atividades de popularização 

da ciência. No Brasil, por exemplo, um 

desses incentivos é o Prêmio José Reis 

de Divulgação Científica, criado pelo 

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), que neste ano 

apresentou sua 37ª edição 

(http://www.premiojosereis.cnpq.br/we

b/pjr). Outro exemplo é a competição 

lançada pelo Projeto Imagine (da 

Universidade Federal de Santa 

Catarina), que estimula mestrandos e 

doutorandos da América Latina, Caribe 

e África a gravarem um vídeo de três 

minutos explicando a sua pesquisa de 

forma simples e acessível a todos. Os 

vencedores terão seus vídeos traduzidos 

em mais de dez idiomas 

(http://projetoimagine.ufsc.br/). E 

ainda, a redPOP 

(http://www.redpop.org) reúne centros 
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e programas que se dedicam à 

divulgação da ciência e tecnologia na 

América Latina e Caribe, como museus 

de ciência, centro de ciências 

interativos, museus de história natural, 

parques ambientais, zoológicos, jardins 

botânicos, aquários, programas de 

jornalismo científico, divulgação 

científica e educação não formal em 

universidades e ONGs. 

Iniciativas como estas são 

necessárias, assim como o 

planejamento de políticas públicas 

ligadas ao incentivo da divulgação 

científica e que aumentem os 

investimentos financeiros para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

Para que o conhecimento não fique 

restrito aos cientistas, a ciência precisa 

ter voz! E a sociedade, necessita ouvi-la! 

Editora: Rosa Maria Dias 

 

Mais informações: 

http://cnpq.br/por-que-popularizar 

http://cnpq.br/apresentacao-

divulgacao-cientifica/ 

http://www.premiojosereis.cnpq.br/we

b/pjr 

http://projetoimagine.ufsc.br/  

http://www.redpop.org/ 
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