
“Como popularizar o conhecimento científico e aumentar o interesse da 

população sobre o tema?” – Amanda das Graças Soares 

Nos primeiros meses de 2020, os noticiários deram início às informações 

sobre o novo Coronavírus e desde então muito tem sido estudado sobre o agente 

etiológico, a doença provocada, suas consequências, possíveis medicamentos 

e vacinas. Nos bastidores de tudo isso, a presença de muitos estudos e 

envolvimento com pesquisas mostraram-se, sobretudo neste momento, 

extremamente importantes. Por um outro viés, as famosas “fake news” surgiram 

o tempo todo, através de diversas fontes, e com a deplorável finalidade de 

invalidar todo o esforço científico feito até então.  

Este exemplo tão atual possibilita refletir sobre o real acesso da população 

ao conhecimento científico e, mais do que isso, a confiança nele depositada. A 

grande questão que diferencia a disseminação das notícias falsas em relação às 

notícias comprovadas é a popularização do conhecimento. A COVID-19 tornou 

mais claro o que acontece há centenas de anos: a dúvida acerca da ciência. O 

abismo existente entre as diferentes parcelas da sociedade – desde as mais 

simples à elite – e a comunidade científica é a lacuna mais considerável sobre 

tal questão.  

Desse modo, há duas vertentes principais a serem abordadas para a 

resolução do problema: os investimentos do setor público e o diálogo com a 

sociedade. A primeira solução é pautada no orçamento e incentivo distribuídos 

aos pesquisadores, que deve ser realizada de forma crescente e contínua a fim 

de acompanhar a evolução do país, possibilitando inovações em diversas áreas. 

No entanto, apesar de ser um fator importante, não é o único, pois a valorização 

desses profissionais também é essencial para a validação do conhecimento 

científico. É importante que o governo, perante a sociedade, relacione os 

cientistas ao progresso e racionalidade, incentivando-os desde sua formação 

acadêmica até os mais altos níveis de pós-graduação, prezando também por 

melhores avaliações de trabalhos científicos, sendo orientados especialmente 

para a aplicabilidade de suas pesquisas.  

A pesquisa aplicada, como é denominada na literatura, remete à segunda 

variável deste problema: a comunicação com os indivíduos leigos. É inegável a 



presença de uma cultura que afasta o conhecimento científico da realidade 

prática, restringindo-o aos laboratórios institucionais. Assim, para que haja a 

transformação dessa cultura e valores, é necessário que as pessoas entendam 

a ciência como parte de suas vidas, relacionando-a aos negócios, a saúde, ao 

cotidiano e auxiliando na tomada de decisões baseadas em fatos verídicos. Para 

isso, é preciso entender que a ríspida apresentação de um conceito científico ao 

público, sem inseri-lo em um contexto prático, pode não ser suficiente para a 

completa internalização da informação e sua respectiva importância, e é neste 

momento que a aplicabilidade se torna imprescindível. Além disso, é importante 

compreender o olhar do público sem invalidar sua visão de mundo, ressaltando 

o conhecimento científico como um trabalho neutro e imparcial, válido para todas 

as diferentes parcelas da sociedade.  

Portanto, essa transmissão de conhecimento deve ser realizada 

continuamente, adaptando a linguagem utilizada às diferentes características da 

população a ser atingida. É importante também introduzir a ciência em meio ao 

cotidiano, através de revistas, mídias sociais, televisão, rádio, cinema, entre 

outros. É importante falar abertamente sobre ciência como parte essencial à 

vida. É preciso que seja comum e confortável confiar nela, pois apenas dessa 

forma o negacionismo será combatido. Por fim, o real valor da ciência só será 

compreendido quando a sociedade entender que ela não só oferece respostas, 

como também instiga perguntas, e perguntas são o caminho para a evolução.  

 


