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RESUMO  

O propósito desta comunicação é apresentar a importância da cultura de ciência 
e tecnologia, C&T, no desenvolvimento da ciência e da atividade inovativa, bem como 
ressaltar as vicissitudes em promovê-la em países e regiões que se situam na periferia da 
produção do conhecimento. Além da definição da cultura científica, propõe-se neste 
texto apontar como a cultura de C&T remove preconceitos e ameaças ao 
desenvolvimento da ciência bem como é coadjuvante da atividade de pesquisa e 
desenvolvimento, P&D. Por fim, serão lembrados os principais instrumentos de 
fomento à cultura científica e comentadas práticas recentes promovidas pela política de 
ciência e tecnologia, PCT, ao nível nacional, regional e local, ressaltando-se a 
conveniência e a oportunidade de continuação e intensificação da ação de fomento. 
 

Palavras chave: cultura de ciência e tecnologia, política de ciência e tecnologia, ações 

de fomento à cultura de C&T.  

 

1. CULTURA CIENTÍFICA 

A cultura aqui se apresenta como um conjunto de qualidades mentais e aspectos 

de comportamento enraizados nos costumes, voltados para o conhecimento, crenças, 

hábitos, arte, moral, direito etc. e interiorizados pelo indivíduo como resultado da 

educação formal e do ambiente (LEACH, 1985; ROSSI, 1993). Mais recentemente, a 

cultura passa a identificar, também, o estado evolutivo de cada população, entendida 

como uma esfera da vida social relacionada com o conjunto de saber, crenças, religião, 

parentesco, rituais tradicionais e modernos, valores, técnicas, objetos e direito, 
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tornando-se, juntamente com a experiência vivida, a base expressa das mentalidades e 

da visão de mundo dos atores sociais. Enfim, a cultura permearia a construção de uma 

identidade nacional. 

Supondo que se tenha logrado definir cultura em geral, a cultura científica seria 

a cultura referida aos processos de produção e difusão do conhecimento. No caso da 

produção do conhecimento, essa cultura englobaria não somente o conhecimento que 

produzisse resultados, mas, também, as tentativas de construir teorias alternativas de 

saber, novos modos de produzir conhecimento, a emergência de novas ciências e o 

ambiente no qual essas iniciativas se fazem presente. De outro modo, a cultura científica 

tem relação tanto com a ciência oficial ou normal, na definição de Kuhn (1970), como 

com aquela ciência pré-paradigmática, ou que não se afirmou por razões diversas. 

Ainda na linha da de,limitação conceitual, caberia rejeitar o entendimento de 

cultura científica dado por Snow (1993), nos anos pós-Segunda Guerra Mundial na 

Inglaterra, tentando associar esse conceito à sua tese central de ser esta cultura um 

instrumento de defesa da saúde moral da sociedade, em oposição à trágica visão da vida, 

degenerada e auto-indulgente, que era propugnada pelas pessoas ligadas à cultura 

literária modernista. Seria a idéia de que a ciência podia constituir-se em um baluarte 

cultural contra a ameaçadora condição de degeneração, trazida, ainda que 

simbolicamente, por “intelectuais alienados”.  

A cultura científica, como aqui é tratada, é abrangente também no que se refere 

às várias visões sobre o processo de cognição humana, reconhecendo a diferença 

existente entre crença, que tem um valor individual e particular, e conhecimento, aquilo 

que é coletivamente sancionado. E, nesse aspecto, está na esfera conceitual da cultura 

científica o interesse em investigar como aspectos culturais não-científicos influenciam 

enormemente a criação e a valorização das teorias e das descobertas científicas. 

(BLOOR, 1994).     

Para Jacob (1992), existe um processo histórico, através do qual o conhecimento 

científico se torna parte da cultura ocidental, o qual tem início a partir dos séculos XVII 

e XVIII, quando a ciência passa a ser vista como um elemento congênito à visão de 

mundo ocidental.  Sua preeminência na cultura ocidental é um fato fundamental para 

alguns a partir da Grécia Clássica, mas não se pode perder de vista que somente depois 

da metade do século XVIII é que a ciência se torna parte integrante. Somente após esse 

marco temporal, dadas as contribuições de Copérnico, Galileu e Newton, surge uma 

ciência bem diversa daquelas de outras culturas, fundada em larga medida sobre a 



observação descrita com base em princípios mecânicos. E essa foi a ciência que, 

diferentemente das anteriores, foi acolhida, porque poderia ser desfrutada diretamente 

pelas exigências produtivas. De outro modo, a engenhosidade e a perseverança não 

podem explicar, de per se, o peso da aquisição ou o significado da ciência na cultura 

ocidental.  

A explicação deve ser buscada mais além, indo até fatores históricos mais gerais 

e vindo desde o ordenamento social e político até a obtenção de utilidades. Isso porque 

não se pode crer simplesmente que o acolhimento da cultura científica tenha se dado 

porque a elite européia dos séculos XVII e XVIII tinha uma racionalidade intrínseca e 

superior a toda quota de racionalidade passada e contemporânea. A assimilação da 

ciência nos diversos âmbitos se deveu, como é previsível, a diversos fatores, em meio às 

vicissitudes históricas, religiosas, políticas e ao desenvolvimento econômico. Assim 

como o progresso da ciência não teve um desdobramento que dependesse totalmente de 

impulsos de personalidades, nem a história da ciência se apresentou estritamente linear, 

suas conquistas não são devidas tão somente aos pioneiros, mas também a todo o 

ambiente filosófico. A inserção da ciência no modo de vida ocidental tem inúmeros 

determinantes, nos quais se destaca um progressivo interesse das camadas letradas da 

sociedade por um corpo de conhecimento que, ao mesmo tempo, sinalizasse na direção 

da explicação e do controle da natureza, mas que tivesse também uma dimensão prática. 

A difusão de uma cultura científica na Europa Ocidental não se deu, entretanto, 

de modo horizontal. Ela foi tanto maior quanto fosse o desenvolvimento de instituições 

e a dotação de capital social. (PUTNAM, 1994). Desempenho institucional e 

engajamento cívico adquirem alto poder explicativo para entender os processos 

nacionais, regionais e locais de assimilação de uma cultura científica e de um 

desempenho econômico. Indubitavelmente, existe um nexo de funcionalidade entre as 

manifestações científico-culturais, de um lado, e o engajamento cívico e a 

horizontalidade das instituições, de outro.  Dizendo de outra maneira, a assimilação de 

uma cultura científica, a existência de instituições, o engajamento cívico e a economia 

de mercado, se retro alimentariam tanto melhor quanto maiores tenham sido no passado 

remoto ou próximo, as experiências coletivas das populações de uma região. (NORTH, 

1996).  

Formas avançadas de vida comunal, aceitação do contrato social através da 

organização política, solidariedade, filantropia, co-gestão dos recursos etc., formam a 

base de um capital social que funciona como uma acumulação original para a 



modernidade. Essa base soma-se à complexa estruturação da sociedade capitalista 

industrial, na qual a racionalização e a diferenciação do mundo social foram 

enriquecidas nessas últimas cinco décadas pela intensificação da tecnologia e da 

informação, assim como pela generalização da lógica cultural em todas as esferas da 

vida social, inclusive na da produção (FEATHERSTONE, 1991, BECK, 1993 e 

GIDENS, 1991 e 1993). 

 

2. A CULTURA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMO CONDIÇÃO DE AVANÇO 

DA ATIVIDADE INOVATIVA EMPRESARIAL 

O esforço de endogeneizar a produção do conhecimento necessário à geração de 

inovações de processo e de produto, sugere uma tendência evidente, pelo menos neste 

novo século, na direção da crescente contribuição dos centros de pesquisa relacionados 

com a produção científica e com os avanços tecnológicos e, antes de tudo, pela 

disponibilização de recursos em P & D por parte das grandes corporações. Esta visão, 

tipicamente shumpeteriana, é questionada por alguns estudiosos os quais sustentam que 

uma grande porcentagem de inovação é ainda atribuída aos inventores privados 

(DOSI,1984). Independentemente da importância que tenha a segunda visão, o 

problema crucial, entretanto, ainda permanece e se explicita melhor com a seguinte 

pergunta: como pode regiões periféricas em relação à geração do conhecimento e em 

relação à dinâmica da acumulação capitalista, como a Bahia, ampliar as condições de 

competitividade, potencializar inovações transformadoras na base produtiva do estado e 

gerar oportunidades para um novo salto de desenvolvimento baseado nas tendências 

tecnológicas recentes? Esta pergunta se coloca no quadro da discutível capacidade do 

estado, como periferia da periferia em termos de produção científica, de elevar sua 

capacidade de geração de conhecimento a um nível de funcionalidade necessário ao 

relacionamento pesquisa-produção ou ciência – tecnologia- produção.  

Obviamente que alguns segmentos produtivos têm mais vantagens 

comparativamente a outros, seja pela natureza estruturante, ou seja, pela maior 

capacidade de se utilizar de potencialidades de uma base científica e tecnológica 

representativa em termos internacionais e nacionais, ampliando assim sua 

competitividade. Entretanto, este é um quadro restrito e para os setores não dinâmicos o 

quadro é dificil, como confirmam dois estudos recentes (RIBEIRO, 2004 a e 2004b), 

nos quais fica evidente o quanto se tem que avançar na Bahia por parte dos vários atores 

institucionais, em termos de melhor conhecimento da capacidade de produzir ciência 



básica e realizar P&D e o quanto deve haver de esforço público e privado para colocar 

esta capacidade em condições de interagir mais diretamente como setor produtivo.  

A rigor pode-se afirmar que o fato da ciência baiana ser periférica, compromete 

não somente a própria produção científica stricto sensu mas, também a capacidade de 

interação com o setor produtivo visando a constituição de um verdadeiro sistema local 

de inovação com seus vários habitats. Em termos rigorosos, de acordo com Corder e 

Filho (2004), não se pode afirmar que na Bahia exista um sistema de inovações. 

Malgrado se reconheça esforço realizado por parte do Governo e do próprio sistema 

FIEB para criar condições que estimulem e favoreçam o processo de inovação na Bahia, 

entre elas as recentes ações na área de CT&I, como a criação da FAPESB em 2001 e da 

SECTI em 2003, que coordenam intervenções com vistas ao fortalecimento do sistema 

de inovação local, muito ainda há por se fazer. Por outro lado, convém salientar que o 

conjunto de mudanças necessárias depende, sobretudo, de capital social, de vontade 

política, de compromissos dos atores envolvidos e de valores institucionais, como a 

colaboração e a confiança, colocando-se, todas elas, no campo da cultura, da cultura 

aplicada à C&T.  

Sendo assim, como esperar de um empresariado como o da Bahia propensão à 

inovar, atitude típica de uma mínima cultura científico-tecnológica, se sua gênese 

histórica não propicia condutas empresariais mais próximas de uma burguesia 

emergente, próprias de uma classe empresarial moderna, com propensão ao risco 

capitalista e à inovação tecnológica, certamente o risco mais conspícuo, entre os riscos 

de ser empresário?  A pergunta não tem uma resposta fácil, nem definitiva. De um lado 

tem-se a visão de Dagnino (2007) que se baseia no suposto de que na periferia do 

capitalismo os mecanismos de acumulação de capital são distintos daqueles dos países 

centrais, levando o empresariado da periferia a não necessitar da inovação para manter 

sua taxa de extração da mais valia. De outro, há inúmeros casos concretos de 

empresários brasileiros que inovam e acumulam, ou que acumulam porque inovam. De 

todos os modos, fica claro o papel de uma cultura de C&T no moldar novas atitudes 

empresariais. 

 

3. A CULTURA DE C&T COMO INSTRUMENTO DE COMBATE A FORMAS 

CONTEMPORÂNEAS DE OBSCURANTISMO E ENFRENTAMENTO DE 

OUTRAS AMEAÇAS À ATIVIDADE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 



O obscurantismo contemporâneo, a intolerância religiosa e política, a crítica pela 

ausência de soluções para determinados problemas, a expectativa pragmática de 

resultados, a submissão ao poder econômico e político, a associação do progresso 

técnico com os riscos ambientais, as tendências na divisão internacional do trabalho de 

pesquisa e a fragilidade dos mecanismos de controle social da C&T, vêm se 

constituindo ameaças á ciência e à práxis científica. Ao lado dessas ameaças mais 

gerais, existiriam aquelas típicas do Brasil e próprias do seu momento histórico, que 

seriam: a subordinação da política de C&T às políticas de estabilização da moeda e de 

ajuste fiscal, a estrutura dos dispêndios nacionais de C&T, a divisão inter-regional do 

trabalho de pesquisa e a descontinuidade sistêmica de fomento à C&T.  

Analisando inicialmente as ameaças de caráter global, tem-se o obscurantismo 

contemporâneo como um problema determinado pelas várias crises deste fim de século, 

potencializadas pela angústia e o sentimento de tédio nas sociedades mais abastadas. O 

mesmo foi apontado no encontro de Milão em 1994, “10 Prêmios Nobel para o Futuro” 

por Rita Montalcini, Nobel de Medicina de 1986. A cientista fez referência à 

necessidade de certos grupos sociais de encontrar um novo “bode expiatório” para este 

tipo de mal-estar, o que teria levado a uma certa descrença na ciência como instituição e 

à emergência de contraparadigmas como o de médicos bruxos, adeptos das percepções 

extra-sensoriais. Outras evidências do neo-obscurantismo seriam o prestígio de certas 

obras que, diletantemente, questionam o método científico, a expansão de seitas e 

associações que cultuam o fanatismo e a anti-ciência (o número de filiados das 

associações de astrologia frente às de astronomia nos USA é de 10 para um), a criação 

de cátedras de astrologia nas universidades francesas, etc. As intolerâncias política e 

religiosa seriam uma ameaça, não tanto pelo ressurgimento das “ciências” adjetivadas 

como “ariana” por Stark e Lenard na Alemanha e como “socialista” por Lysenko na 

URSS, mas sim pelo fundamentalismo religioso condicionando as políticas de educação 

e C&T em Estados não laicos do Oriente Médio e da África (BAIARDI, 2001).  

A expansão da ideologia fundamentalista em direção aos ex-países socialistas e 

a difusão de seus valores, através da imigração árabe para o  Ocidente e para a Ásia, são 

uma verdadeira ameaça à continuidade das contribuições recíprocas entre o Islã e o 

Ocidente, que fizeram o conhecimento científico avançar em momentos críticos como a 

Idade Média. 

A ausência de soluções para determinados problemas, que frustra uma falsa 

expectativa de que a C&T deveria poder tudo, alimenta o discurso obscurantista dos 



novos “adoradores do bezerro de ouro”. A crítica mais desconcertante deste tipo - 

segundo afirmou Carlo Rubbia, Prêmio Nobel de Física em 1984, durante a reunião de 

Milão - partiu de um intelectual de notório prestígio, Vaclav Havel, Presidente da 

República Checa que disse:  

“... a ciência tradicional, com sua usual frieza, pode descrever as diferentes maneiras 

pelas quais podemos nos destruir, mas não pode oferecer-nos verdadeiras e práticas 

instruções de como evitá-las”.  

Com esta afirmação, Havel, com todo o respeito que merece pelo seu papel na 

transição democrática na Tchecoslováquia, alinhou-se com os críticos atuais da ciência, 

cujos argumentos, segundo Daniel Kleppner do MIT, vão do cômico ao trágico. A 

expectativa pragmática de resultados, também tem sido uma ameaça à C&T, o que faz 

lembrar o emblemático diálogo entre Farraday e sir Gladstone, quando este último, 

como representante do Governo da Grã-Bretanha, perguntou ao cientista que utilidade 

tinham suas descobertas. A resposta de Farraday foi que não sabia exatamente, mas que 

algum dia cobraria por elas. Tem-se aí um caso eloqüente de como o estreito enfoque 

pragmático nega as necessidades do espírito, fundamentais para o avanço da ciência. 

Não fora a teoria da Ressonância Nuclear Magnética, que nada tinha que ver com a 

medicina, não se chegaria, quarenta anos depois, ao primeiro equipamento de Imagem 

por Ressonância Magnética (BAIARDI, 1996 e 2001). 

A submissão ao poder econômico e político sempre foi uma ameaça para C&T 

ao longo da história. Mais recentemente, com a era industrial e o advento da era do 

conhecimento, essa submissão se acentua. É esclarecedor, neste sentido, o exemplo 

dado por Paolo Rossi (1993), historiador de C&T..: 

 ....“o presente século é de tal modo marcado por uma aproximação do mundo do saber 

com o mundo da política que o grau de credibilidade dado pelos membros de uma 

comunidade científica diante de um interlocutor que lhes dirija a palavra, depende de 

quem lhes fala. Se é um colega expondo seus resultados de pesquisa, eles se perguntam 

se aquilo que dissera o expositor seria verdade. Se, no entanto, quem lhes fala é um 

político, a pergunta que fazem é a de por que teria se referido a este ou àquele aspecto, 

procurando daí recolher elementos para avaliar linhas de pesquisa com maiores 

perspectivas de financiamento”.  

A associação do progresso técnico com os riscos ambientais também foi 

considerada uma ameaça no encontro de Milão. Sobre ela, manifestou-se Jack 

Steinberg, Nobel em Física no ano de 1988, dizendo que a concepção popular de que os 

cientistas são responsáveis pelas boas e más aplicações de suas descobertas no contexto 

da pesquisa fundamental é, no mínimo, insensata. Para ele, o cientista pode ser 



responsabilizado somente se não informar devidamente ao público o resultado de suas 

pesquisas. “Efeito estufa”, desastres nucleares, consumismo, esgotamento de recursos 

naturais, etc., são conseqüências de escolhas tecnológicas que não podem ser atribuídas 

à comunidade científica. 

As tendências na divisão internacional do trabalho de pesquisa, com sua 

correspondente interna que é a iníqua divisão inter-regional que relega às regiões 

periféricas papeis subalternos, são uma ameaça de consolidação dos desequilíbrios na 

geração do conhecimento. O problema já havia sido apontado por Salam, Prêmio Nobel 

de Física e ex-Presidente da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, na Declaração 

de Trieste, em 1988, e foi dramaticamente enfatizado por Mendelssohn em seu texto 

Science, the key to World Domination. A causa desta ameaça seria um entendimento, no 

seio da comunidade científica dos países industrializados, de que a ciência tem uma 

natureza elitista, cabendo aos pesquisadores dos países subdesenvolvidos se ocuparem 

menos de pesquisa básica e mais da geração de tecnologias, voltadas para resolver os 

problemas relacionados com a pobreza e a ecologia. A conseqüência maior desta 

divisão estaria na incapacidade crescente dos países do Terceiro Mundo de realizarem 

pesquisas associando o conhecimento básico com P&D, o que é fundamental para gerar 

inovações de processo e de produto. A fragilidade dos mecanismos de controle social da 

C&T é determinada pelo escasso interesse da sociedade em legislar sobre esta matéria. 

A inexistência de transparência com relação a linhas de pesquisa pode fazer com que 

casos como o do Roslin Institute - onde uma bem sucedida experiência de reversão ao 

estágio embrionário de células mamárias adultas ensejou novas possibilidades de 

clonagem - venha a gerar demasiada exploração da mídia, com uma velada alusão a um 

descontrole em relação aos resultados da pesquisa, comprometendo a imagem da 

ciência. (BAIARDI, 1996 e 2001).  

Todas estas ameaças, sejam elas de caráter global ou externo, sejam ela 

particulares ou peculiares à realidade regional e nacional, malgrado suas 

especificidades, reforçam a convicção da importância do fomento a uma cultura de 

C&T na esfera da sociedade civil.  

 

4. A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE GERAÇÃO E 

FORTALECIMENTO DA CULTURA CIENTIFICA – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se como Popularização da Ciência um conjunto de ações que visam, 

dentre outras, estabelecer e conscientizar um ambiente propício à compreensão pela 



sociedade do que seja o empreendimento cientifico, como por exemplo, quais os 

investimentos em ciência e tecnologia e seus resultados para a população em geral. A 

Política de Popularização da Ciência, por sua vez, é compreendida como um esforço do 

Estado e da Sociedade Civil para colocar em um nível mais elevado a atividade de 

popularização da ciência. Dentre as ações que contribuem para a popularização da 

ciência, esta a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, instituída no ano de 2004, 

quando do uso da atribuição que lhe confere o Art. 84, Inciso II, da Constituição, 

quando o Presidente da República , em 9 de junho de 2004, decretou: 

“Art. 1o Fica instituída Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a ser comemorada no mês 

de outubro de cada ano. Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Ciência e Tecnologia a 

coordenação das comemorações para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a 

colaboração das entidades nacionais vinculadas ao setor. Art. 2º Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.” (BRASIL. Decreto..., 2004) 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNC&T, vem  se consolidando 

como importante meio para a instauração de uma cultura cientifica no país. A idéia 

dessa realização  já vinha sendo debatida há algum tempo pelas sociedades científicas, 

centros e museus de ciência, instituições e grupos voltados para a divulgação científica. 

O uso de semanas e similares como mecanismo para a divulgação da ciência e 

por extensão a instauração de uma cultura cientifica, é instrumento utilizado com êxito 

em vários países do mundo, com vários nomes: National Week of Science, Fête de la 

Science, Scienza Spazio Aperto, etc. Inglaterra, França, Itália e Espanha são alguns dos 

países que realizam semanas e similares na Europa. É também realidade no Chile 

(Programa Explora) e na África do Sul (National Science Week), (SANTOS, A. V e.; 

BAIARDI, 2005). 

A SNC&T, no Brasil é uma ação do Ministério da Ciência e Tecnologia, através 

da Secretaria de C&T para inclusão Social – Departamento de Popularização e Difusão 

de C&T-, que, dentre outras atividades, norteia os trabalhos nas unidades federativas e 

em suas respectivas coordenações. São definidos temas norteadores para os debates, por 

exemplo, em sua primeira edição em 2004, aproveitando um eclipse que ocorreria 

durante o mês da semana, o tema foi “Brasil, olhe para o céu”. 

Fomentar a discussão sobre temas ligados à Ciência e tecnologia, estimular o 

ensino das ciências e instaurar uma cultura cientifica, dentre outros, são alguns dos 

objetivos da Semana. As relações entre ciência e público é preocupação recorrente, 

como mostra a historiografia das ciências. O interesse de como fazer para que a ciência 

interessasse ao público, não é um anseio restrito a contemporaneidade, sendo importante 



ressaltar que a instauração da ciência moderna, simbiose entre filosofia e técnica que 

surgiu durante os séculos XVII e XVIII, ao contrário de uma tradição hermética, nascia 

com anseios de divulgação, como mostram os esforços para publicação das 

enciclopédias iluministas no século XVIII.  

No século XIX, um traço característico da prática científica que vai se 

constituindo é estar profundamente comprometida com uma ampla difusão de suas 

descobertas; tanto para garantir o apoio do Estado, quanto para legitimar a prática 

científica na sociedade, assim ocorreu nesse período uma busca por um público 

consumidor de ciências, utilizando-se de jornais, revistas e livros confeccionados e 

distribuídos a preços acessíveis como meios de divulgação. 

O processo de produção em larga escala da ciência, no século XX, não foi 

acompanhado de uma divulgação científica na mesma medida o que levou a um 

alheamento do público em relação ao conhecimento científico, gerando atitudes de 

desconfiança deste último bem como um modo de proceder acrítico. Esse panorama é 

questionado nas últimas décadas do século XX, quando se critica o abismo entre 

público e ciência, um abismo entre uma cultura objetiva e uma cultura do individuo, 

uma dissociação entre progresso técnico e uma crescente insatisfação do homem 

comum com a complexidade no entendimento dos frutos da ciência (WEBER, 1967).  

A SNC&T assume uma posição estratégica no objetivo da divulgação cientifica 

no Brasil. Por um lado, ela alinha ações conjuntas entre as esferas de governo, União, 

unidades federadas e municípios e, por outro, fomenta um nexo imediato entre o público 

e a ciência, através de um conjunto de programas que são apresentados como 

facilitadores do processo. Popularizar a ciência e superar o fosso entre o publico e a 

ciência podem ser tomados como principais objetivos visados pela SNC&T: 

“A SNC&T torna-se um grande laboratório de popularização da ciência, um instrumento que 

visa despertar o interesse pela ciência e pela tecnologia bem como conferir elementos de uma 

nova cultura, a Cultura de Ciência e Tecnologia, condição indispensável para o exercício da 

cidadania no estágio que se define como o da sociedade da informação ou da sociedade pós-

industrial (SANTOS; BAIARDI, 2005).  
 

Uma Cultura de C&T, que se busca ser fomentada em todo o Brasil, tem, em 

princípio, três objetivos: 1) esclarecer os alcances, os limites e o sentido filosófico 

dominante da prática científica; 2) fomentar admiração e legitimidade aos pesquisadores 

e demonstrar o compromisso indissociável do típico homem de ciência com os valores 

universais de civilidade e 3) mostrar que uma sociedade sem capacidade de gerar 

conhecimento é uma sociedade fadada à dependência econômica e à ausência de 

soberania. 



Sociedades e Estados contemporâneos buscam por meio de atividades efêmeras 

e programadas, como feiras de ciências, mostra de painéis, filmes, documentários e 

visitas a instituições de pesquisa e por meio de atividades permanentes, como cursos, 

seminários, workshops e visitas a museus de C&T etc., criar e difundir uma cultura 

científica que atinja os três objetivos apresentados anteriormente e que se constitua 

também em um instrumento de desenvolvimento da racionalidade, aquela tratada por 

Weber (1987, 1992 e 1996). 

Por outro lado, no caso do Brasil, Baiardi (1995a) sugere existir uma dificuldade 

em se promover a disseminação de uma cultura de racionalidade e nesse âmbito, o 

desenvolvimento  de uma cultura científica. Isso porque a evolução histórica da 

sociedade brasileira assimilou a modernidade e a racionalidade de forma incompleta e 

pela via de determinantes econômicos chaves, tais como: 1) a fundação da nação no 

quadro de uma economia primário-exportadora, 2) a constituição tardia do mercado de 

trabalho livre, 3) o excessivo peso do setor exportador no conjunto da economia no 

século passado e contemporaneamente, 4) a industrialização, como um processo tardio e 

concentrado espacialmente e, por fim, 5) a opção por um modelo de crescimento 

voltado à expansão da grande indústria, com concentração de capitais e uma 

modernização capitalista da agricultura também tardia. 

Em anos mais recentes, há muita convergência entre cientistas sociais sobre 

admitir que um dos elementos axiais da explicação das desigualdades e da exclusão na 

sociedade brasileira é o conjunto dos legados sociais voltados para hábitos e valores - 

culturais e políticos - que produziram uma baixa agregação de forças na sociedade civil 

e um diluído senso de cultura cívica. Desta maneira, um movimento de apoio ao ensino 

da ciência e à divulgação científica no Brasil deve, partindo dessas limitações, 

obrigatoriamente, contemplar um papel preponderante do Estado e um alinhamento com 

a sociedade e com a comunidade científica com o objetivo de não somente mostrar a 

importância da ciência para o modo de vida contemporâneo, mas também para superar 

todos os óbices que se interpõem a uma generalização, à difusão de uma cultura 

amplamente favorável ao progresso da ciência e da tecnologia, uma verdadeira e 

inequívoca cultura de C&T.  

Por esta razão, adquire a maior significância eventos como a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia, SNC&T, os quais podem proporcionar informações sobre a 

relação entre o conhecimento produzido cientificamente e o conhecimento que leva aos 

bens de consumo, processos, etc., bem como criando e/ou fortalecendo a instauração de 



uma cultura cientifica na sociedade, o que possibilita, dentre outros aspectos, uma 

aproximação da sociedade com um mundo caricaturalmente imaginado como sendo 

distante e povoado por homens sisudos, com seus jalecos brancos e seus cabelos 

espalhados. 
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