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Resumo: Embora seja crescente a inserção da ciência e da tecnologia na organização da 
sociedade desde há muito tempo, não tem sido significativa a participação do público na tomada 
de decisões, emissão de opiniões e possibilidade de análises e avaliação dos impactos da C&T.  
Ações que promovam a divulgação de C&T e a avaliação do seu impacto a partir de estudos de 
público são consideradas fundamentais na literatura especializada. Este projeto de pesquisa e de 
ação-intervenção tem como finalidade investigar e realizar ações práticas que articulem, na 
divulgação da ciência, diferentes linguagens, espaços, abordagens temáticas e relações com o 
público. A partir da escolha do tema Biotecnologias, o projeto pretende criar formas de: avaliar a 
percepção pública sobre as biotecnologias; provocar o público geral a refletir e discutir sobre as 
biotecnologias; expor a diversidade de opiniões, avaliações e interpretações que compõem o 
debate sobre o tema; avaliar a eficácia do material produzido; provocar mudanças na percepção 
pública sobre as biotecnologias; desmistificar a ciência como um conhecimento restrito a espaços 
institucionalizados e explorar as potencialidades de diferentes linguagens na divulgação da ciência. 
Metodologicamente, busca-se concretizar em determinados tipos de artefatos (homepage, 
cartazes, folders, mostras de cinema, produção de vídeos, peças de teatro, dentre outros) a 
expressão das várias abordagens que derivam de alguns temas afeitos às biotecnologias: células-
tronco, clonagem, transgênicos e reprodução assistida. A ação do projeto será concentrada na 
região metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil. Estão previstos como resultados 
do projeto variados conjuntos de atividades e materiais, bem como resultados de investigação 
quanto à percepção pública da ciência. A avaliação do projeto feita por indicadores que constarão 
em questionários, entrevistas, grupos focais e roteiros de observação participante, levando em 
consideração as particularidades sócio-culturais e dinâmicas deste espaço. Qual é a percepção 
pública da ciência do público que é passante, “da rua”, das cidades, neste ambiente sempre 
instável e com um tempo efêmero, fragmentado. Que percepções são produzidas por essas 
pessoas quando se deparam com um objeto, uma instalação, uma informação no meio do seu 
caminho de passagem na cidade?O que poderia significar uma ciência e tecnologia na rua, que 
não se restrinja a reconhecê-las como parte do cotidiano? O que provocaria no público “da rua” 
reflexões a respeito de característica das ciências e tecnologias que o fazem imaginar as suas 
potencialidades e limitações? 
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1. Quando bios e tecnologias pretendem-se espalhadas pelas ruas 
A presença da ciência e tecnologia (ou sua forma híbrida, a tecnociência) faz-se 

ver, ouvir, sentir, apalpar cada vez mais intensamente na contemporaneidade. 

Aplicabilidade, valor agregado, marketing, conhecimentos e mídias acumulados, 

miniaturalização de artefatos, visões estendidas, colapso de ecossistemas, vidas 

modificadas, espécies inventadas. Por onde, como e por que ainda insistir em 

expandir e disseminar as biotecnologias pelas ruas? 

 

Ciências e tecnologias, em especial as biotecnologias, estão atreladas ao 

desenvolvimento econômico e têm gerado implicações para grupos os mais 

diversos. Uma contrapartida da penetração da ciência nos mais diversos setores 

da vida humana é a penetração da sociedade nas questões científicas (RAVETZ, 

1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/index-overman.html (visitado em 26/01/2007) 

 

Principalmente após a Segunda Guerra Mundial o interesse do público e da mídia 

para os assuntos ligados à ciência e à tecnologia cresceu vertiginosamente. Para 

a maioria das pessoas, as atualidades sobre tais assuntos são conhecidas por 

meio da mídia, sobretudo a impressa (CONRAD, 1997; NELKIN, 1995), o que faz 

dela uma importante componente do discurso público ou uma das muitas arenas 

políticas da esfera pública moderna, proporcionando um espaço compartilhado 

“(...) onde vários atores apresentam um drama de importância pública para uma 

audiência mais ampla de modo a entreter, alertar ou focalizar a atenção, provocar 
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paixões, informar, distrair e enganar, e argumentar de modo a educar” (BAUER et 

al. 2001). 

 

Embora as ciências estejam cada vez mais presentes nas mídias em sua “versão” 

bio, não há garantias de que o público se interessará pelas pesquisas, nem por 

suas aplicações e implicações, como indicam dados coletados pelo 

Eurobarômetro. Gaskell et al. (2003) mostram que depois de anos de cobertura 

dos transgênicos pela mídia, uma porcentagem significativa de cidadãos europeus 

afirmava nunca ter ouvido falar sobre o assunto nem ter conversado sobre ele com 

colegas ou familiares. 

 

Na passagem dos laboratórios para as matérias jornalísticas as ciências sofrem 

transformações/deformações/multiplicações/desestabilizações. A seleção, a 

moldagem, a apresentação e a abordagem de notícias são decididas por 

repórteres e editores e, aqui, entram em jogo suas próprias compreensões dos 

temas, suas ideologias, seus objetivos e os estilos das produções jornalísticas.  

 

Entendendo a tensa relação conhecimento/ciência/biotecnologia/mídia/público 

como arena de conflitos, não se pode esperar que a aquisição de informações 

sobre uma pesquisa científica se traduza necessariamente em apoio aos 

desdobramentos das descobertas, invenções e implicações do conhecimento 

adquirido. De acordo com Bucchi & Neresini (2002), entrar em contato com a 

informação não significa necessariamente um maior nível de compreensão nem 

conduz a uma confiança maior nas biotecnologias, o que foi observado na Itália a 

partir de questionários feitos com o público geral. Nessa mesma pesquisa também 

se observou que um maior nível de informação está associado a um desejo por 

regulação estrita e à crença de que esta não deveria ser deixada apenas para 

cientistas e empresas. 

 

Além disso, fatos e feitos não esgotam a cobertura da imprensa sobre nenhum 

assunto. Para criar empatia com o público é preciso também mobilizar suas 
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emoções, seja por meio de dramas pessoais, seja por meio da polarização de 

opiniões divergentes, o que muitas vezes torna secundárias informações ou 

ponderações importantes. Por último, mas não menos importante, deve-se 

considerar que somente uma parcela pequena da população brasileira tem acesso 

freqüente aos jornais que buscam cobrir ciência ou dar uma cobertura diferenciada 

para temas de ciência e tecnologia.  

 

“Última edição do Guiness Book, corações a mais de 1000. E eu com esses 

números? 5 extinções em massa... 400 humanidades. E eu com esses números? 

Solidão a 2... Dívida externa... Anos-luz. Aos 33 jesus na cruz... Cabral no mar aos 

33. E eu ?o que faço com estes números? A medida de amar é amar sem medida, 

velocidade máxima permitida. A medida de amar é amar sem medida. Nascimento 

e Silva 107... Corrientes 348. E eu com esses números? Traço de audiência... 

Tração nas 4 rodas. E eu? O que faço com estes números? 7 vidas... Mais de mil 

destinos. Todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar é 

amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar 

é amar sem medida. Mega, ultra, híper, micro, baixas calorias, kilowatts... 

Gigabytes. E eu ?o que faço com esses números?A medida de amar é amar sem 

medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar 

sem medida (HAWAII, 2000).” 

 

Ciência, biotecnologia, fatos e ficções. Onde estariam as fronteiras? Elas terão 

existido um dia? Matrix, nanotecnologias, transgênicos, próteses, Edward mãos de 

tesouras, Eduardo Kaci... O sociólogo italiano Federico Neresini observou, numa 

pesquisa sobre a percepção das nanotecnologias, que, confrontado com assuntos 

pouco familiares, o público ancora sua compreensão em imagens, personagens e 

histórias já conhecidas. A televisão foi o veículo citado pela maioria como fonte de 

informações sobre nanotecnologias, associadas pelo público à idéia de progresso, 

melhoramento e, com freqüência, a aplicações médicas — algo capaz de entrar no 

corpo humano e fugir ao controle. Mega, ultra, hiper, macro, baixas calorias, 

kilowatts, gigabytes! E eu, o que faço com esses números? 
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Em recente pesquisa (AMORIM e ABREU, 2005) verificou-se que personagens de 

histórias em quadrinhos e desenhos animados sobre heróis e vilões, escolhidas 

por crianças de 4 a 10 anos, têm uma forte relação de constituição - 

transformação, montagem, fabricação - com áreas científicas. O potencial de 

personagens como monstros e super-heróis, conhecidos por meio das produções 

cinematográficas, desenhos animados e literatura, é que eles educam a respeito 

de valores, de moralidades e de posturas éticas, em íntima associação com 

práticas científicas contemporâneas. Assumindo que, na contemporaneidade, as 

mídias diversas, mergulhadas e encharcadas pelas tecnologias, tensionam e 

revolvem os processos de subjetivação, a elas é conferido privilegiado espaço-

tempo de questionamento acerca dos movimentos de criação e apagamentos de 

artefatos culturais, que podem também ser artísticos e — por que não?— 

científicos? Ou vice-versa? 

 

Considerando esses elementos, imaginamos que seria interessante produzir um 

curto-circuito na divulgação científica com a exploração de ‘itinerários diretos’ e 

nas interações entre ciência e arte. E eu, o que faço com esse números? Esse 

projeto pretende, intervir no debate sobre as biotecnologias, fornecendo 

informações e provocando reflexões sobre o tema aos cidadãos de Campinas por 

meio de folders, cartazes, debates, sessões de cinema, homepage na Internet, 

exposição interativa, vídeos e encenações teatrais. E eu, o que faço com esses 

números?  

 

2. Por que bios e tecnologias pretendem-se espelhadas pelas ruas? 
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Milagres da clonagem, Sr. DNA, padrões e cientistas. Laboratórios de pesquisa, 

de jornalismo, de estudos audiovisuais. Imagens, cinema, atualidades, jurássico, 

parques, ruas. A produção de conhecimento teima em permanecer restrita a 

certos espaços-tempos e determinados públicos, mas uma popularização efetiva 

da ciência requer a exploração de meios distintos dos tradicionalmente usados. E 

também a expansão de seu público-alvo.  

 

Eventualmente, essas pessoas também poderão ser atraídas, por múltiplas 

interfaces de comunicação, a ampliar contato e reflexão sobre ciência, 

intensificando as possibilidades do projeto, que se espelha e espalha pelas 

paralelas dos pneusii as ruas! O Circulador será o evento produzido pelo projeto 

que acontecerá uma vez por ano, e congregará os diferentes artefatos produzidos 

(cartazes, folders, homepage, vídeos, exposição, instalações e encenações 

teatrais). Para potencializar os objetivos do projeto foram escolhidos temas em 



X Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe  
(RED POP - UNESCO) y IV Taller “Ciencia,  Comunicación y Sociedad” 

San José, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007 
7 

 

biotecnologias com impacto expressivo na vida das pessoas e uma constante 

presença na mídia: células-tronco; clonagem; transgênicos e reprodução assistida. 

 
3. Para que transformar as ruas em palco para bios e tecnologias? 
1) Avaliar a percepção pública sobre as biotecnologias. 

2) Provocar o público a refletir e discutir sobre as biotecnologias. 

3) Expor a diversidade de opiniões, sensações, avaliações e interpretações que 

compõem o debate sobre o tema. 

4)Promover a noção de ciência como um conhecimento pertencente a todos e 

passível de debate, apropriação e transformação em todos os espaços e tempos. 

5)Explorar as potencialidades de diferentes linguagens na divulgação da ciência. 

6)Desmistificar a ciência como conhecimento restrito a espaços institucionalizados 

e públicos especializados. 

7)Avaliar o material e as atividades produzidas. 

8)Provocar mudanças na percepção pública sobre as biotecnologias. 

 
 

4. Como as ruas se transformam em palco para bios e tecnologias? 
O projeto colocará em circulação os artefatos produzidos no evento Circulador, 

que acontecerá duas vezes por ano, uma em junho, numa versão reduzida, e 

outra em outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que 

congregará todas as atividades o projeto. Farão parte do Circulador: 

 

Mostra de Ciência no Cinema  
Exibição de filmes que instiguem à discussão e reflexão sobre temas relacionados 

às questões que envolvem e desnudam as biotecnologias. As sessões de cinema 

serão seguidas de conversas descontraídas com especialistas da universidade, 

instituições de pesquisa, organizações das mais variadas constituições, com a 

intenção de iniciar uma discussão que poderá ir além das questões levantadas 
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pelas películas. Acontecerão duas vezes por ano, sempre nos meses de junho e 

outubro. 

 
Exposição “Biotecnologias e Identidades” — A pretensão é provocar, nos 

visitantes, a sensação de que os processos de subjetivação se fazem 

cotidianamente, nas diferentes relações que estabelecemos com pessoas, 

objetos, coisas, imagens, discursos, conhecimentos. Tendo como pano de fundo 

para sua estruturação a pós-modernidade, nessa exposição os conhecimentos e 

práticas de áreas científicas distintas procuram fragmentar a identidade por forças 

que vêm de estudos do cinema, dos desenhos animados e das histórias em 

quadrinhos (com seus ciborgues, mutantes, super-heróis, monstros),  partindo das 

conceituações de identidade e ciências como  representações culturais. 

 

Homepage — Informações sobre técnicas, produtos e controvérsias ligadas às 

biotecnologias, provendo mais informações sobre os temas abordados nas outras 

atividades, complementando-as, ou mesmo atendendo a demanda de usuários da 

Internet que localizem a homepage por diferenciados mecanismos.  

 
Cartazes, folders e camisetas — Estratégias comumente usadas pela 

publicidade, neste projeto elas servirão para levar a discussão de temas científicos 

para as ruas, para o cotidiano e para o público geral, auxiliando, portanto, no 

fomento de outros (e futuros) projetos de divulgação de ciência e tecnologia.  

 
Vídeos — Serão exibidos pequenos curtas produzidos pelo projeto a partir de 

imagens capturadas nos contatos com o público durante o ano: depoimentos e 

percepções do público geral sobre biotecnologias, coletados durante a realização 

das demais atividades. Dessa forma, os vídeos dialogarão tanto com a população 

presente na rua, quanto com as demais atividades do projeto. E deverão, ainda, 
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auxiliar na tarefa de avaliar o desempenho das estratégias de comunicação a ser 

exploradas. 

 
“Parada de rua” — Encenações e instalações pretendem explorar a  interface da 

ciência com a arte, buscando os sentidos que as biotecnologias ganham ao sair 

dos laboratórios e circular pelos jornais, telenovelas, programas de auditório, 

escolas, lares, hospitais, movimentos sociais. As manifestações artísticas do 

‘Parada de rua’ devem explorar o deslocamento que as biotecnologias estariam 

promovendo nas noções de natureza, cultura, corporalidade, comportamento, 

gênero e “raça”. As esquetes e instalações passearão entre o espaço externo e 

interno dos locais onde o evento acontecer. 

 

5. Eram as biotecnologias de rua? Estariam as ruas nas tecnobiologias? 

Palcos espalham ou espelham? 
Neste projeto, a questão de investigação que pulsa com maior intensidade diz 

respeito à percepção pública da ciência por um público que é passante, que é “da 

rua”, das cidades, ambiente sempre instável e com um tempo efêmero, 

fragmentado. Que percepções são produzidas por essas pessoas quando 

deparam com um objeto, uma instalação, uma informação no meio do seu 

caminho de passagem na cidade? 

 

Além dessa questão, é importante destacar que a divulgação da ciência e 

tecnologia na “rua” deve levar em conta as particularidades sócio-culturais e 

dinâmicas desse espaço. O que poderia significar uma ciência e tecnologia na rua, 

que não se restrinja a reconhecê-las como parte do cotidiano? O que provocaria 

no público “da rua” reflexões a respeito de característica das ciências e 

tecnologias que o fazem imaginar as suas potencialidades e limitações? 
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Para a avaliação das atividades serão utilizados diversos procedimentos. Um 

deles será uma enquete produzida anteriormente à distribuição de folders que 

permitirá uma avaliação do estado inicial da percepção pública sobre as 

biotecnologias. Além dos questionários serão realizadas atividades nas ruas de 

Campinas que buscam criar situações para que as pessoas escolham, interajam 

com imagens, objetos, cenas, pessoas.  

 

O grupo também se reunirá com grupos de pessoas dos movimento sociais 

(profissionais de rua, moradores de rua, sucateiros, agricultores assentados) 

propondo algumas situações que permitam colher sensações dessas pessoas à 

respeito das biotecnologias e das próprias ruas. Esses dados colaborarão com a 

escolha e definição de temas/enfoques/estéticas a serem utilizadas no projeto, 

bem como poderão sugerir novos rumos para as atividades. 

 

O público visitante do Circulador será convidado a conversar sobre os objetos, 

sons, imagens, pessoas, cenas. Também ficará disponível no espaço uma cabine 

onde as pessoas poderão deixar suas impressões sobre o Circulador. Os registros 

obtidos nesses momento serão utilizados pelas equipes tanto para pensar a 

percepção pública das biotecnologias, como para avaliar as próprias produções do 

projeto. 

 
Notas 
i Artista brasileiro que se dedica a problematizar as definições concretas dos limites do humano, da 
determinação genética, da inerente independência do pensamento humano, entre outros 
“números”. Informações adicionais em http://www.ekac.org/kac2.html  e  http://www.ekac.org/ 
 
ii E as paralelas dos pneus, n’água das ruas são duas estradas nuas... (verso da canção Paralelas 
de autoria de Belchior). Fonte: http://vagalume.uol.com.br/belchior/paralelas.html  (visitado em 
26/01/2007). 
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