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RESUMO

Esta dissertação investigou a divulgação de temas da ciência para um público não especialista
com o objetivo de estudar quais elementos são acionados para divulgar as pesquisas
acadêmicas e como eles atuam, ou seja, como os actantes (elementos humanos e não
humanos) unem-se ou confrontam-se na fabricação dos conhecimentos. A finalidade de
promover os feitos da ciência é cativar o apoio dos cidadãos, legitimar a atividade científica e
prestar contas à sociedade. Portanto, a divulgação científica (DC) é uma atividade que exige
atenção e dedicação por parte dos cientistas, que contam com pessoas que não estão nos
laboratórios para realizar esse trabalho. Professores e jornalistas, por exemplo, fazem DC por
meio de diversas ações e espaços, como museus, sites, livros, programas de TV, revistas,
aulas, palestras. Para adentramos nas discussões acerca da DC, adotamos como objeto de
análise a revista Minas Faz Ciência (MFC), um dos produtos do projeto de DC da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A MFC é uma publicação
trimestral, de distribuição gratuita, que pretende dar visibilidade à pesquisa mineira e discutir
questões científicas do Brasil e do mundo. A Teoria Ator-Rede (ANT, em inglês) e os estudos
de Bruno Latour fundamentaram esta pesquisa. Este referencial conduz o olhar do
pesquisador à ciência em produção, não àquela dos resultados e produtos, com o propósito de
evidenciar práticas, processos, pessoas e objetos que não costumam aparecer quando os
resultados e as conclusões dos experimentos são divulgados. Para observar traços do
momento da construção, escolhemos seguir uma controvérsia que, segundo Latour (2011;
2012), são situações em que os atores questionam um conhecimento, ideia, coisa ou
simplificação que costumava ser aceita. Com isso, tornam-se conhecidos aliados, opiniões,
dados e máquinas que sustentam os argumentos. Esta rede de associações entre elementos
heterogêneos é reduzida a poucos atores e objetos quando as discussões se estabilizam.
Assim, iniciamos a análise do conjunto de reportagens por uma matéria que contradiz a ideia
historicamente aceita de que as hidrelétricas são fontes de geração de energia elétrica com
baixo impacto ambiental. Observamos os procedimentos, as motivações dos cientistas e
interesses políticos e econômicos que justificaram o investimento nas pesquisas divulgadas
pela MFC. Também identificamos elementos apontados nas reportagens como entraves para
implementação dos produtos e serviços no cotidiano dos cidadãos brasileiros, como a falta de
investimento do setor industrial, custo dos projetos, falta de incentivo governamental e
políticas públicas. Com base na análise das reportagens, acreditamos que a MFC age como
um facilitador na construção da cidadania ao permitir ao público conhecer parte do processo
de produção do conhecimento e dos produtos científicos e tecnológicos. Buscamos evidenciar
nesta dissertação que a ciência é um produto e um processo coletivo que cruza as fronteiras
dos laboratórios e centros de pesquisa para ser produzida.

Palavras-chave: Divulgação científica, Minas Faz Ciência, Controvérsia, Teoria AtorRede,Tecnociência.

ABSTRACT
This dissertation investigated the dissemination of science topics to a non-specialist audience
in order to study what elements are used to disseminate academic research and how they act,
that is, how actants (human and non-human elements) unite or confront themselves during the
knowledge production. The purpose of promoting the achievements of science is to captivate
citizens’ support, to legitimize scientific activity, and to render account for society. Therefore,
scientific dissemination is an activity that requires attention and dedication on the part of the
scientists, who rely on people who are not in the laboratories to carry out this work. Teachers
and journalists, for example, do DC through various actions and spaces, such as museums,
websites, books, TV programs, magazines, classes and lectures. To develop further
discussions about scientific dissemination, we adopted as the object of analysis the magazine
Minas Faz Ciência (MFC), one of the products of the scientific dissemination project of the
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). The MFC is a
quarterly publication, with free distribution, that aims to give visibility to mining research and
discuss scientific issues from Brazil and the world. This research was based on The ActorNetwork Theory (ANT) and on Bruno Latour's studies. This referential leads the researcher's
view to the science that is produced, not that one from the results and products, which aims to
highlight practices, processes, people and objects that do not usually appear when the
experiments results and conclusions are divulged. In order to observe the traces of the
moment of construction, we chose to follow a controversy that, according to Latour (2011,
2012), are situations in which the actors question a knowledge, idea, thing or simplification
that was used to be accepted. As a result, allies, opinions, data and machines that support the
arguments become known. This network of associations among heterogeneous elements is
reduced to few actors and objects when the discussions stabilize. Thus, we began the analysis
of the set of reports with a text that contradicts the historically accepted idea that hydroelectric
dams are sources of electricity generation with low environmental impact. We observed the
procedures, the scientists’ motivations and the political and economic interests that justified
the investment in the research divulged by MFC. We also identified elements pointed out in
the reports as barriers to the implementation of products and services in Brazilian citizens'
daily lives, such as the lack of investment by the industrial sector, the projects costs, lack of
governmental incentive and public policies. Based on the reports analysis, we believe that
MFC acts as a facilitator in the construction of citizenship by allowing the public to know part
of the knowledge production process and its scientific and technological products. We seek to
show in this dissertation that science is a product and a collective process that crosses the
frontiers of laboratories and research centers to be produced.
Keywords: Scientific Dissemination, Minas Faz Ciência, Controversy, Actor-Network
Theory, Technoscience.
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APRESENTAÇÃO

Em 2010, iniciei o curso de Jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). As disciplinas introdutórias e as dificuldades do cotidiano da profissão nas redações
de rádio, TV e impresso, relatadas por professores, fizeram-me ponderar sobre a minha
escolha. Mas, no decorrer do curso, identifiquei-me com algumas áreas jornalísticas. A
principal delas foi a Comunicação Organizacional1, tema escolhido para a elaboração do meu
trabalho de conclusão de curso.
No decorrer da graduação, priorizei as atividades práticas que, a meu ver,
facilitariam minha entrada no mercado de trabalho. Assim, participei como voluntária na
organização e na divulgação de eventos organizados pelo curso de Jornalismo, atuei como
trainee na diretoria de produtos da empresa Jr. Verbalize! Já no quinto período, ingressei
como bolsista na Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) da Ufop, estágio que durou
de setembro de 2013 a julho de 2015, data da minha formatura.
Desde o primeiro período, almejava integrar a equipe da ACI. Todos os colegas
que por lá passavam descreviam suas incríveis experiências como iniciantes na carreira e a
frenética rotina de uma empresa de comunicação. E foi assim mesmo. Muito trabalho, muitos
eventos e muito aprendizado. Foi uma época em que pude observar e aprender o know-how da
atividade com sete jornalistas experientes, além da oportunidade de conviver e trabalhar com
outros 13 bolsistas que faziam parte da equipe. Na ACI, realizei funções distintas, como
repórter, redatora de conteúdo para site e jornal impresso, assessora, analista de mídias sociais
e, ainda, atuei em parceria com os profissionais da TV Ufop e da Rádio Ufop.
Diante de tantas possibilidades, descobri a divulgação científica. No início,
escrevia apenas pequenas matérias para o site institucional. Com o tempo, passei a produzir
reportagens para o Jornal da Ufop, um produto de circulação interna que tem por objetivo
disseminar o conhecimento produzido na universidade, dando visibilidade aos projetos de
pesquisa e extensão. Eu me formei com a certeza de que o percurso seria longo e repleto de
oportunidades profissionais.
No último período da faculdade, devido ao processo de pesquisa para a elaboração
do trabalho final e uma disciplina eletiva sobre elaboração de artigos científicos, descobri em

1

Ramo dedicado ao planejamento e à gestão da comunicação interna e externa de instituições públicas ou
privadas, abrangendo, portanto, as dimensões humana, instrumental e estratégica das organizações.
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mim mais uma habilidade: posso ser jornalista e pesquisadora. Assim, conclui a graduação
motivada a ingressar em um curso de mestrado.
Em julho de 2015, minha mãe, Oneida, incentivou-me a frequentar uma disciplina
isolada no Programa de Pós-graduação em Educação (PPEDU) da Universidade Federal de
São João del-Rei (UFSJ), já que estava de volta à Barbacena, minha cidade natal. Matriculeime na matéria “Educação e cinema: aportes teóricos conceituais”, lecionada por Maria
Jaqueline de G. M. de Araújo. Paralelamente, enviei meu projeto de pesquisa e participei da
seleção para a turma 2016 do PPEDU, sendo aprovada.
Elaborar o projeto de pesquisa foi um desafio, pois apesar de despertar grande
interesse, o jornalismo científico era uma experiência prática; não cursei nenhuma disciplina
que abordasse a temática. Recorri a Verônica, ex-professora e uma das jornalistas da ACI que
também participava do Programa de Comunicação Científica, Tecnológica e de Inovação
(PCCT) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Foi ela
quem me apresentou a MFC, que, mais tarde, tornou-se meu objeto de pesquisa, e me deu as
primeiras orientações para adentrar no mundo da divulgação científica.
Portanto, a pesquisa emergiu do interesse por um ramo do jornalismo
especializado, a divulgação científica, revelado por uma experiência que vivi no decorrer da
vida universitária. O objeto estudado, a revista MFC, era um universo afeito a mim, mas ainda
pouco explorado. A minha experiência enquanto leitora restringia-se às matérias que partiam
de pessoas e temáticas próximas ou ligadas a mim.
Após a euforia da aprovação no PPEDU e os primeiros encontros com os colegas,
professores e o orientador, professor Gabriel, senti o quanto me seria exigido. Fiquei
assustada com os primeiros passos. Novas teorias, autores que nunca ouvira falar, um novo
campo do conhecimento, muito a estudar. Recebi um convite já no primeiro encontro para
orientação com o Gabriel: “Que tal estudarmos a Teoria Ator-Rede do Bruno Latour?”.
“Bruno o quê?”, devo ter respondido. E assim começamos. Com um objeto de estudo e uma
teoria para analisá-lo.
A primeira etapa da pesquisa foi conhecer o campo de investigação. Comecei a
reler os exemplares da revista que recebia desde março de 2015. Entretanto, o modo de
interagir com o periódico passa de um percorrer superficial para um olhar curioso e focado.
Nesse processo, permiti-me ser guiada e surpreendida pela revista, descobrindo diversas
possibilidades de estudo. No entanto, a revisão de literatura e a dedicação aos estudos iniciais
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da Teoria Ator-Rede (ANT)2 apontavam a controvérsia como a melhor alternativa para
adentrar no mundo da tecnociência.
Para Latour (2011; 2012), as controvérsias são situações em que conceitos e
ideias que costumavam ser aceitos passam a ser questionados e reformulados. O autor sugere
que este é o momento ideal para se observar a ciência em ação ou tecnociência, visto que a
disputa entre os actantes para tornar os seus argumentos fatos permite que a formação de
grupos e os vínculos entre aliados fique mais evidente.
Ao mesmo tempo, começamos a nos aproximar do referencial teóricometodológico, vislumbrando possibilidades para o desenvolvimento da pesquisa e
encontrando afinidades com nossas ideias acerca do que é a divulgação científica. Portanto,
nosso objetivo de pesquisa nasceu à medida que alinhamos nossos interesses às estratégias
latourianas, respeitando aquilo que nosso objeto demonstrava e aquilo que construímos nessas
relações.
O segundo semestre foi agitado e muito importante para a construção do capítulo
teórico. Além das disciplinas no PPEDU, o professor Gabriel sugeriu que eu me matriculasse
na disciplina isolada “PDEI – Bruno Latour e os processos de produção e circulação do
conhecimento”, do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação (FAE) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As aulas do professor Francisco Ângelo
Coutinho, as leituras realizadas para as discussões da disciplina e a troca de conhecimento
com os demais alunos facilitaram a compreensão dos princípios básicos da Teoria Ator-Rede
(ANT).
Ainda nesse período, comecei a frequentar o grupo de estudos GEHBio, formado
pelo professor Gabriel, seus orientandos do curso de Ciências Biologia da UFSJ e,
atualmente, os orientandos do PPEDU. A leitura em conjunto das obras do Latour contribuiu
não somente para a escrita do capítulo teórico e as análises, mas também para pensar as
questões relativas à divulgação científica. A heterogeneidade dos integrantes do grupo, que
reúne estudantes advindos dos cursos de Biologia, Química e Comunicação, colaborou para o
surgimento de perspectivas diferentes que enriqueceram os debates e me ensinaram coisas
novas.

2

No livro Reagregando o Social (2012), Latour se compara a uma formiga: míope, viciado em trabalho,
farejador de trilhas. Por isso, optamos por manter o acrônimo ANT, do inglês Actor-Network Theory, ao invés
de TAR que seria a sigla em português adaptada por alguns pesquisadores.
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Outra etapa crucial para minha formação foi o estágio docência, pré-requisito para
os bolsistas da Capes concluírem o curso de mestrado, na unidade curricular Metodologia do
Ensino de Ciências e Biologia, do curso de Ciências Biológicas da UFSJ. Foi uma ocasião
para vivenciar o cotidiano docente, bem como para aprofundar os estudos sobre divulgação
científica. Esta foi o tema de algumas aulas, como a que apresentei o panorama histórico da
prática em território brasileiro.
Não será possível descrever, neste breve memorial, tudo que me afeta e move,
nem citar todas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte desse percurso. Mas espero
ter dado alguns elementos para perceber as tomadas de decisão e o trajeto desta pesquisa.
Nosso trabalho, como afirma Latour, é uma construção coletiva a qual estão convidados a
participar. Agradeço a todos pela atenção.
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1 INTRODUÇÃO

Se compararmos a vida de um brasileiro nos anos de 1960 com o cotidiano de
2018, logo percebemos as mudanças de hábitos proporcionadas pela ciência e tecnologia
(C&T), assim como podemos elencar diversos objetos que foram integrados ao nosso dia a
dia. As investigações na área da saúde possibilitam o aumento da longevidade da população
mundial; o aprimoramento das técnicas de cultivo e colheita de produtos agrícolas permite
que os alimentos sejam consumidos independentemente da sazonalidade; o desenvolvimento
tecnológico aproxima pessoas de partes distintas do globo. Estes são alguns exemplos da
influência das inovações científicas na vida humana.
Apesar da importância que a sociedade dá ao conhecimento científico, a maioria
dos cidadãos desconhece seu processo de construção e vive “[...] totalmente alheia às decisões
dos centros do poder políticos sobre como e quando investir em atividades de C&T”
(OLIVEIRA, F., 2007, p. 15). É possível pensar que o distanciamento entre a comunidade
científica e a população em geral está ligado à falta de interesse deste último grupo com temas
relacionados à ciência. Trata-se de uma ideia recorrente que, no entanto, não condiz com os
dados obtidos por pesquisas sobre a visão dos brasileiros a respeito da ciência.
A quarta enquete nacional de percepção pública da C&T3, realizada em 2015,
demonstra que a maioria dos entrevistados (61%) afirma estar interessados em C&T. A
enquete também aponta que é alto o interesse por temas específicos que envolvem
conhecimentos científicos e tecnológicos, como medicina e saúde ou meio ambiente: 78% dos
participantes da pesquisa declaram ter interesse nesses dois temas.
A pesquisa Os mineiros e a Ciência4, publicada em 2015 pelo Observatório Incite
(Inovação, Cidadania e Tecnociência), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
apresenta indicadores da opinião pública sobre ciência e tecnologia em todas as regiões do
Estado. Assim como o estudo nacional, a sondagem mineira confirma o interesse por temas da
ciência, uma vez que dois em cada três mineiros dizem ser interessados ou muito interessados
em C&T. Dentre os temas de conotação técnica e científica, medicina e meio ambiente
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A ciência e a tecnologia no olhar dos brasileiros. Percepção pública da C&T no Brasil: 2015. Brasília, DF:
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2017.
4 Os mineiros e a Ciência. Primeira enquete de Percepção Pública da C&T no Estado de Minas Gerais. Belo
Horizonte, MG: Observatório Incite – UFMG; Fapemig, 2015.
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também representam aqueles com o maior percentual de interesse entre os entrevistados
mineiros, 82% e 79%, respectivamente.
As duas investigações contemplam, ainda, o grau de acesso à informação
científica. Elas evidenciam que o consumo desse tipo de informação é baixo, sendo a TV o
meio mais utilizado para se informar a respeito do assunto. Em ambos os estudos, 21% dos
entrevistados afirmam assistir programas de TV sobre ciência com muita frequência. No caso
mineiro, constata-se, também, que os espaços e as atividades de difusão cultural, como
museus, bibliotecas, parques, feiras e eventos, são pouco acessados.
O fato de a maioria das pessoas demonstrar interesse pela C&T e, ao mesmo
tempo, consumir pouca informação sobre a temática nos leva a questionar sobre a qualidade e
a disponibilidade dessa informação. A pesquisa Os mineiros e a Ciência aponta que o grau de
acesso ao conhecimento é marcado por grande desigualdade, que está correlacionada à
camada socioeconômica dos entrevistados e à riqueza da região onde moram.
Por ser a ciência uma atividade de interesse público e financiada, principalmente,
por dinheiro governamental, acreditamos ser necessário desenvolver práticas que supram as
demandas dos cidadãos. A divulgação dessas informações deve aproximar a comunidade
científica da sociedade em geral, visando não só a compreensão do tema abordado, como
também o processo que deu origem ao conhecimento/produto em questão.
Assim, a presente dissertação busca incluir o jornalismo científico como um
agente facilitador da comunicação entre ciência e sociedade. Para adentramos nas discussões
acerca de divulgação da ciência, adotamos como objeto de análise a revista Minas Faz
Ciência (MFC), um dos produtos do projeto de divulgação científica (DC) da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A MFC é uma publicação
trimestral, de distribuição gratuita, que pretende dar visibilidade à pesquisa mineira e discutir
questões científicas do Brasil e do mundo.
Escolhemos essa revista como objeto de estudo por se tratar de um periódico que,
lançado em 1999, conquistou relevância dentro de Minas e reconhecimento pelo trabalho de
DC por pesquisadores da área, como Fabíola de Oliveira (2007). Além de ser uma revista
familiar à primeira autora desta pesquisa, que é leitora do produto desde a graduação.
A Teoria Ator-Rede (ANT, em inglês) e os estudos de Bruno Latour (2001; 2010;
2011; 2012; 2016) auxiliaram a explorar as inúmeras possibilidades que o material oferece.
Escolhemos tais referenciais por compartilharmos do olhar que eles lançam sobre o “mundo
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da ciência”. Além disso, acreditamos que eles possibilitariam atingir o objetivo geral desta
pesquisa, que é seguir os rastros deixados pelos actantes na revista MFC com o propósito de
investigar a divulgação do conhecimento científico em um produto produzido para um
público não especialista. O termo actante é utilizado para se referir aos humanos e nãohumanos, que, ao se associarem de maneira não hierárquica, fabricam o social.
As análises e pesquisas elaboradas a partir da Teoria Ator-Rede não
predeterminam quais os atores seguir, nem a essência desses atores, ou seja, se são objetos ou
pessoas. Elas centralizam suas observações nas ações, especialmente naquelas que trazem
como consequência outras ações. É por meio dessa ideia de um fazer que “faz fazer” que a
ANT reconhece o poder de agencia das coisas e insere a noção de mediação. No capítulo 4,
aprofundaremos a explicação deste conceito e do termo actante.
Latour (2001; 2011; 2012) compreende a ciência como uma prática coletiva que, a
fim de obter sucesso, precisa arregimentar inúmeros atores e coisas para manter os fatos
científicos em circulação. A ANT conduz o olhar do pesquisador ao momento de produção da
ciência com o objetivo de tornar mais evidentes práticas, processos, pessoas e objetos que não
costumam aparecer quando os resultados e as conclusões dos experimentos são divulgados.
Consideramos a abordagem desse autor adequada ao objeto de estudo proposto
por considerar a DC como um dos circuitos que constitui o processo de construção dos fatos
científicos. Para explicar o sistema circulatório dos fatos científicos, Latour (2001) faz uma
analogia entre as descobertas de William Harvey sobre o sistema circulatório do sangue e os
estudos científicos. Para o autor, ambos possuem um coração que bombeia sangue para todo o
corpo.
Seguindo as trilhas da circulação dos fatos, saberemos reconstruir, vaso após vaso, o
sistema circulatório completo da ciência. A noção de uma ciência isolada do resto da
sociedade se tornará tão absurda quanto a ideia de um sistema arterial desconectado
do sistema venoso. Mesmo a noção de um ‘coração’ conceitual da ciência assumirá
um sentido completamente novo depois de começarmos a examinar a farta
vascularização que dá vida às disciplinas científicas. (LATOUR, 2001, p. 97).

Reestabelecer a conexão entre os mundos de “dentro” e de “fora” dos laboratórios,
ou seja, deixar de olhar o coração de um lado e os vasos sanguíneos de outro, significa
identificar os vínculos entre os diversos elementos que constituem a prática científica. Para
criar um laboratório ou construir fatos científicos, os cientistas precisam engajar aliados. Essa
tarefa não consiste apenas em convencer colegas, governantes, empresários e instituições
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financiadores, mas também abarca transladar interesses, ou seja, aproximar ou remanejar
preferências e objetivos.
Devemos ser cuidadosos para não fixar interesses a priori; os interesses são
‘transladados’. Quer dizer, quando se frustram seus objetivos, os atores tomam
atalhos pelos objetivos de outros, daí resultando uma deriva, com a linguagem de
um ator sendo substituída pela linguagem de outro. (LATOUR, 2001, p. 106).

Assim, o autor apresenta os estudos científicos por meio do paradigma de
translação, que se difere do modelo clássico (internalista/externalista) ao dar conta dos
sucessivos movimentos que os cientistas necessitam efetuar para colocarem seus projetos em
circulação. Observando os deslocamentos, conseguimos elencar elementos que sustentam as
“descobertas” da ciência, mas que, frequentemente, não são mencionados. Desse modo, as
análises latourianas compreendem os cientistas como criaturas que não abandonam o universo
dos signos, da política, das paixões e dos sentimentos para fazer ciência. Essa percepção
multiplica os laços entre ciência, natureza e sociedade, pois é a quantidade de alianças e
aliados e a capacidade de manter esses vínculos estáveis que tornam um conhecimento
verdadeiro. Portanto,
[...] o que importa para os estudos científicos é o fato de um conjunto de elementos
heterogêneos, até então desvinculados, partilhar agora um destino comum dentro de
um coletivo comum e de as palavras de Joliot se tornarem verdadeiras ou falsas de
acordo com o que circula por esse coletivo recém-formado. (LATOUR, 2001, p.
117).

Retomando a analogia ao sistema circulatório sanguíneo, Latour (2001) descreve
a circulação dos fatos científicos por meio de cinco circuitos: mobilização do mundo, colegas,
aliados, representação pública e vínculos. O ofício do cientista requer a dedicação à pesquisa
e o aperfeiçoamento das ferramentas de investigação a fim de fundamentar o discurso
científico (mobilização do mundo); conquistar o apoio dos pares e das instituições científicas
é outra habilidade a ser desenvolvida (autonomização); além da comunidade científica, é
preciso criar alianças com grupos distintos, que aparentemente não se relacionam diretamente
com a ciência, como políticos, industriais, economistas, comerciantes etc (alianças). Outro
quesito indispensável para a fabricação dos fatos é a adesão das pessoas comuns aos objetivos
do cientista (representação pública). Para tanto, estes precisam ampliar a divulgação de seu
trabalho para além dos artigos científicos, que compartilham as descobertas entre os pares, e
divulgá-lo também para os leigos.
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A habilidade que o cientista deve desempenhar em relação ao circuito da
representação pública não se restringe a prática de comunicar os resultados e relevância dos
estudos científicos para a sociedade. Ela também demanda que o cientista aprenda a lidar com
os formadores de opinião que, assim como os pesquisadores, fazem divulgação científica.
Assim, membros externos a comunidade científica, como professores e jornalistas, podem se
tornar aliados dos cientistas na função de captar partidários.
As diferentes habilidades citadas são vitais para o pleno desenvolvimento e
sucesso da atividade científica. No entanto, há uma aptidão que Latour (2001) aponta como
sendo a primordial: ser inteligente. Para o autor ser inteligente quer dizer ser capaz de manter
unidas todas as conexões (LATOUR, 2001, p.108). Esse é o “coração palpitante” do sistema
circulatório dos fatos científicos, os vínculos ou nós, que representam a junção dos recursos
citados nos parágrafos anteriores. Esse modelo, brevemente apresentado, permite observar o
curso da inteligência científica em ação na medida em que torna possível identificar as
aptidões que foram necessárias para se chegar ao produto, fato ou conhecimento e o esforço
para manter todos os actantes que o compõem unidos.
Citamos o sistema descrito por Latour (2001) com o intuito de ressaltar a
relevância que o autor confere a DC. O circuito da representação pública utiliza a divulgação
para o êxito da ciência. Ele sozinho não é suficiente para sustentar o sistema, pois, como
salienta o autor, um circuito depende do outro para existir e que não existe uma hierarquia
entre eles. Assim, a DC é um elo fundamental para o desenvolvimento dos fatos científicos,
mas não é o único. A ciência precisa da divulgação de seus feitos para existir, para convencer
as pessoas da sua necessidade, para prestar conta do dinheiro investido. A opinião pública
pode, por exemplo, influenciar a decisão política de investir mais dinheiro em pesquisas sobre
transgênico ou em pesquisas sobre softwares. Uma sociedade que não conhece e não valoriza
a atividade científica, seja ela acadêmica ou não, está alheia a seus direitos e assiste apática à
desvalorização do setor.
O sistema circulatório dos fatos científicos não foi utilizado para a análise das
reportagens da Minas faz Ciência. Trouxemos o modelo na introdução desta dissertação para
justificar a escolha da ANT como aporte teórico, conceitual, metodológico e analítico. Porém,
compreender a ciência como um coração que é alimentado por inúmeras circunstâncias,
coisas, pessoas e processos que antes pareciam desvinculados é um dos fundamentos do
pensamento latouriano. Nesse sentido, Latour considera que “[...] um conceito não se torna
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científico por estar distanciado do restante daquilo que ele envolve, mas porque se liga mais
estreitamente a um repertório bem maior de recursos.” (LATOUR, 2001, p. 127).
Este trabalho está dividido em sete capítulos. Esta introdução é o primeiro deles.
O segundo capítulo ajuda a situar o leitor em nosso contexto de pesquisa que, entre as
distintas possibilidades para a divulgação da ciência, é o jornalismo científico. Apresentamos
os principais modelos de comunicação pública da ciência, além de aspectos históricos da
divulgação científica (DC) e do jornalismo científico. No capítulo seguinte, descrevemos o
periódico que tomamos como objeto de estudo, trazendo características observadas em nossa
análise e outras apontadas pela revisão de literatura.
Os principais aportes teóricos, conceituais, metodológicos e analíticos utilizados
no desenvolvimento deste trabalho estão no quarto capítulo, subdividido em três seções. Na
primeira, buscamos demonstrar como a proposta de estudar a ciência e a tecnologia
contemplando prática e conteúdo contribuiu para o surgimento da Teoria Ator-Rede (ANT).
Em seguida, expomos a introdução de Bruno Latour na sociologia da ciência, apontando
relações da sua atividade com o pensamento e com o campo. Também abordamos os
conceitos da ANT que utilizamos em nossas investigações.
Já no quinto capítulo, explicamos nossa lógica de investigação, que busca se
aproximar das abordagens qualitativas de pesquisa em educação e das noções da sociologia de
associações proposta por Latour (2012). O capítulo seguinte é composto pela análise de
quatro reportagens veiculadas pela revista MFC. A escolha das reportagens tem como eixo
comum a temática das distintas fontes para geração de energia.
O estudo se inicia pela reportagem Alerta inesperado, da edição no 66 (junho a
agosto de 2016), que divulga uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF) sobre a geração de gases de efeito estufa por usinas hidrelétricas. Nossa escolha
por tal matéria se deu por identificarmos já nas primeiras linhas uma controvérsia, situação
que, segundo Latour (2011; 2012), fornece elementos para a análise da ciência em ação. As
demais reportagens são: Energia (inteligente) para todos, da edição no 65 (março a maio de
2016); Bons ventos virão, também da edição nº 65; e Engenhoso e sustentável, reportagem da
edição no 71 (setembro a novembro de 2017).
No capítulo cinco. tecemos as considerações que a análise ator-rede nos permitiu
fazer a respeito do conhecimento produzido pelo conjunto de reportagens de DC da revista
MFC. Acreditamos que o periódico age como facilitador na construção da cidadania ao
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permitir ao público conhecer parte do processo de produção do conhecimento e dos produtos
científicos e tecnológicos. Como buscamos demonstrar na narrativa das análises,
identificamos interesses de diferentes grupos integrados aos conhecimentos divulgados.
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2 A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O JORNALISMO

Com o intuito de situar o leitor em nosso contexto de pesquisa, apresentamos na
primeira parte deste capítulo as distintas possibilidades para a divulgação científica (DC),
apontando as diferenças no modo de se falar sobre ciência de acordo com o público e o
objetivo pretendido. Na segunda subseção, traçamos um panorama com os principais modelos
de comunicação pública da ciência a fim de compreender as relações que permeiam a
atividade de divulgar conteúdos e temas da ciência. O propósito não é mostrar uma superação
ou evolução de paradigma, mas salientar a composição múltipla do discurso da DC. A última
parte é dedicada à história do jornalismo científico no Brasil.
O objetivo deste capítulo é compreender o lugar do jornalismo científico no
cenário apresentado e, assim, pensar a construção e a divulgação do conhecimento científico
pelo objeto de estudo escolhido, a revista Minas Faz Ciência (MFC), um periódico de DC
produzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

2.1 Os gêneros da difusão científica: disseminação e divulgação da ciência

A ciência é um tema atual que interessa a segmentos distintos da sociedade e
divulgá-la é uma ação estratégica que visa ao seu progresso. Além disso, é um direito de todo
cidadão ter acesso ao conhecimento científico, especialmente àquele produzido em
instituições de ensino e pesquisa. No entanto, a comunicação da ciência não é uma prática
característica do mundo moderno. O modo de compartilhar o conhecimento científico mudou
com o passar dos séculos, refletindo o próprio desenvolvimento da ciência. Como recorda
Gonçalves, desde os primórdios as “[...] novidades e maravilhas da ciência já ganhavam
visibilidade por meio de apresentações públicas, algumas em estilo quase ‘circense’, outras
em pequenos grupos.” (GONÇALVES, 2013, p. 17). Silva (2006) relata que, na Europa do
século XVIII, já existiam numerosas atividades que envolviam a divulgação do conhecimento
científico, como podemos verificar no trecho seguinte:
Já no século XVIII anfiteatros enchiam-se de um público ávido por conhecer novas
máquinas e demonstrações de fenômenos pneumáticos, elétricos e mecânicos,
apenas para citar alguns exemplos. Algumas exposições e palestras, relacionadas à
física, à química ou a medicina, eram itinerantes, percorrendo diversas cidades e, às
vezes, diversos países. Eram verdadeiros shows científicos aparentemente bem ao
estilo de muitas atividades de divulgação científica atuais. (SILVA, 2006, p. 54,
grifos do autor).
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O autor menciona, também, a existência de um veículo impresso que publicava
palestras e conteúdos científicos, assim como livros escritos por cientistas que circulavam
entre o público dito não-especializado. Todavia, o público consumidor desses produtos
restringia-se a uma elite privilegiada e letrada. Oliveira (2007) destaca a produção e a
circulação de livros sobre ciência em séculos anteriores ao XVIII e indica o século XV como
possível ponto de partida para o exercício de divulgação científica. Nas palavras da autora:
[...] há fortes indícios de que a divulgação da ciência teve início com o próprio
advento da imprensa de tipos móveis, em meados do século XV. Os livros de
história da ciência dão como certo que a difusão da impressão na Europa nessa
época acelerou a criação de uma comunidade de cientistas, fazendo com que as
ideias e ilustrações científicas se tornassem disponíveis a grande número de pessoas.
(OLIVEIRA, 2007, p.17)

Apesar do posicionamento de Oliveira (2007), o Século das Luzes, como é
conhecido o século XVIII, é tido como um marco temporal para o desenvolvimento da ciência
moderna. Além da profusão dos “vendedores científicos”, com suas palestras e seus shows
itinerantes, o período é caracterizado pela formação das comunidades científicas,
profissionalização e institucionalização da ciência. Nesse sentido, despontam as discussões
sobre a emergência da veiculação de temáticas relacionadas a essa área para um público não
especialista, criando-se a distinção entre público e especialistas. Gonçalves (2013), ao rever
esse assunto, sintetiza a importância do período:
Todo esse processo se desenvolve ao mesmo tempo em que assistimos ao aflorar do
modelo da ciência moderna, positivista e racionalista que, ainda hoje, não foi
totalmente superado. Tal modelo pressupõe uma separação entre ciência e público e
uma especialização cada vez maior dos saberes, separados em campos e disciplinas
específicas. Da mesma forma, pressupõe o uso de métodos e critérios, a validação
dos achados pelos pares e um abandono dos conhecimentos considerados vulgares,
ou seja, do senso comum. (GONÇALVES, 2013, p. 19).

Logo, a ciência começa a ser vista como expressão de transformação social e
progresso, despertando o interesse não só da aristocracia e da burguesia, como também do
Estado. Desde essa época, a exposição de temas científicos responde a motivações e interesses
distintos. Conforme Castelfranchi e Fernandes (2015), nos dias atuais, entre as diversas
funções que a comunicação cumpre em relação à ciência, há a utilização para marketing,
venda, fins educativos e pedagógicos, divulgação estratégica, como veículo político, prestação
de contas à sociedade e ao poder público, além de legitimação entre os pares. Para
Castelfranchi (2008), a divulgação da ciência ganhou grande valor, a partir do século XX,
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devido a um novo modo de produção e apropriação do conhecimento. Fagundes e Silva Jr.
(2017) sugerem que essa nova forma de organização da pesquisa e do conhecimento está
relacionada à imbricação mais evidente entre ciência, tecnologia e mercado. Os autores
corroboram com a afirmativa de Castelfranchi (2008) e com o pensamento latouriano ao
destacarem que:
[...] a comunicação seria uma das habilidades exigidas dos cientistas nesse novo
cenário. Mais que uma obrigação ou dever moral, ela seria uma necessidade
relacionada à busca por financiamentos, à prestação de contas e à legitimação de seu
trabalho. Os temas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) estariam entrelaçados
não apenas com a política e o mercado, mas atravessariam, direta ou indiretamente,
a vida cotidiana de cada cidadão, em suas relações e suas escolhas como
consumidor, eleitor e pai de família ou . (CASTELFRANCHI, VILELA, 2016).
(FAGUNDES; SILVA JR., 2016, p. 13).

O processo de comunicação de informações científicas e tecnológicas é
denominado difusão científica. Esta, no entendimento de Roberto Costa (2010), é a
responsável pela “[...] exposição pública não apenas dos conhecimentos, mas dos
pressupostos, dos valores, das atitudes, da linguagem e do funcionamento da Ciência e
Tecnologia (C&T)” (COSTA, R., 2010, p. 151). A partir desse eixo central, são idealizadas e
executadas ações que visam públicos distintos. Assim, temos a disseminação da ciência para a
comunidade científica e a divulgação para o público em geral.
A disseminação científica, segundo Brotas (2011), é aquela que ocorre entre os
pares por meio de discurso técnico, por exemplo, periódicos especializados, reuniões e
palestras científicas para especialistas. Os métodos científicos e o processo cada vez mais
profissional da prática científica acadêmica originaram um estilo peculiar de escrita e
exposição de dados: os papers ou artigos científicos. Para Latour (2011, p. 45), estes são os
veículos retóricos mais importantes e menos estudados.
A comunicação da ciência e da tecnologia feita de pesquisador para pesquisador
por meio dos artigos científicos interessa ao autor não pelo conteúdo técnico, mas,
principalmente, pelas “provas”, demonstrações e aliados que esse gênero textual reúne. Como
apresentado na introdução deste estudo, Latour se baseia no princípio de que a ciência é uma
produção coletiva, característica que pode ser observada nos artigos científicos. A seguir, o
autor explica parte da estrutura desse tipo de texto:
A diferença entre um texto comum em prosa e um documento técnico é a
estratificação deste último. O texto é organizado em camadas. Cada
afirmação é interrompida por referências que estão fora do texto ou dentro
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dele, em outras partes, a figuras, colunas, tabelas, legendas, gráficos. Cada
um destes, por sua vez, pode remeter a outras partes do mesmo texto ou para
mais referências externas. (LATOUR, 2011, p. 71).

Essa estratificação faz parte do procedimento de validação dos achados científicos
e é uma das formas pelas quais o conhecimento acadêmico diferencia-se do senso comum. Os
papers também são espaços de interlocução polêmicas, outra característica que os torna
atraentes para Latour. Isso porque quando os cientistas discordam de alguma questão, ou seja,
quando uma controvérsia5 se instaura, observamos a exposição dos argumentos e dos aliados
de cada uma das partes. Tal recurso torna evidente uma série de vínculos que serão
esquecidos quando a ciência está pronta e uma verdade provisória é divulgada.
Contudo, o artigo científico não é o único meio ou espaço em que identificamos
debates e polêmicas científicas. Nem são os cientistas os únicos atores que travam essas
disputas. De acordo com Silva (2006), a ciência é produzida por interlocuções que não se
restringem ao campo dos especialistas, sendo composta por diferentes esferas, como a
política, a empresarial e industrial, a da natureza, a da opinião pública, entre outras. Cada uma
dessas interlocuções exige um modo de comunicar diferente, que atenda a interesses
específicos. Isso é o que Latour (2001) expressa com o sistema circulatório dos fatos
científicos. Para que cada circuito chegue até o coração ou vínculo, é necessário que o
cientista desenvolva uma habilidade específica, um modo de engajar diferentes setores da
sociedade aos seus interesses.
Assim, além da disseminação do conteúdo científico para a comunidade científica,
há que se pensar, também, na divulgação desse conhecimento para outros públicos. A DC,
porém, não se trata de simplificar a ciência para outro público, mas de transformar um
conteúdo restrito a especialistas, devido a termos e conceitos técnicos, em conhecimento que
capacite os cidadãos a discutirem assuntos que, de alguma forma, perpassem seus interesses.
Diversas ações e espaços, como museus e galerias, sites, blogs e canais que falam sobre
ciência, compõem a divulgação científica. Assim como livros didáticos, aulas, palestras e
feiras para públicos amplos, games, livros, filmes e seriados, cartazes e material de
publicidade científica, entre tantos outros exemplos.
Essa divulgação pode ser feita pelos próprios cientistas que, atualmente,
demonstram interesse e disposição em aproximar os trabalhos desenvolvidos em laboratórios
5

A controvérsia será nosso modo de entrada no contexto de pesquisa e é um conceito central para a Teoria AtorRede. No capítulo 4 será desenvolvido o conceito e sua função nesta pesquisa.
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às demandas da população por meio da divulgação do conteúdo que produzem ou de
temáticas relacionadas à ciência, à tecnologia e à inovação. Tal qual esclarecido por Verônica
Costa (2016), a veiculação de informações científicas atrelada às orientações da ciência pósacadêmica6 deu início a:
[...] movimentos de transparência e prestação de contas relacionados aos resultados
dos trabalhos e retorno dos recursos investidos no desenvolvimento da ciência e da
tecnologia. O compartilhamento de informações, de modo a tornar acessível o
mundo da ciência, passa a mobilizar pesquisadores dispostos a assumir ativamente o
protagonismo da comunicação. (COSTA, 2016, p. 82).

Os sites, blogs e redes sociais digitais são exemplos de espaços utilizados por
cientistas para se comunicarem diretamente com o público, sendo também uma potencial
ferramenta “[...] para o direcionamento sócio-político em relação a descobertas, inovações e
demandas de pesquisa” (COSTA, V., 2016, p. 83). Ao analisar o canal Nerdologia7 como um
espaço de ação comunicativa, a autora ressalta aspectos peculiares desse tipo de veiculação da
ciência:
[...] o interesse do público do canal não passa, necessariamente, por uma intenção de
buscar conhecimento científico, mas pelo interesse em temáticas relacionadas a
lançamentos de jogos, filmes e séries de TV, video-games, histórias em quadrinho,
etc. Trata-se, portanto, de uma abordagem que pressupõe uma identificação do
público com determinadas temáticas e que, a partir delas, haja contato com o
científico – o entretenimento, nesse caso, é o chão comum em que apresentador
e público se colocam para que possam dialogar. (COSTA, V., 2016, p. 89).

Além dos próprios produtores da ciência, a DC pode ser feita por comunicólogos,
políticos, professores e educadores, ativistas, ONGs, indústria de entretenimento, etc. A
mídia, em especial o jornalismo, insere-se nesse vasto universo da divulgação científica,
constituindo-se como um espaço promissor para o debate público, principalmente, em temas
polêmicos e controversos (CASTELFRANCHI; FERNANDES, 2015). Nosso objeto de
estudo, a revista Minas Faz Ciência (MFC), é uma publicação de jornalismo científico, por
isso, no desenvolvimento deste capítulo serão destacadas as ações desse ramo especializado
da área de comunicação.

2.2 Modelos de comunicação pública da ciência
6

Termo utilizado para nomear uma nova visão da ciência e um novo modo de produzi-la, surgida no final do
século XX, que seria orientada por uma lógica de aplicação e utilidade.
7 Canal de divulgação científica na internet comandado pelo biólogo e pesquisador pós-doutor pela Universidade
de São Paulo (USP), Átila Iamarino. Disponível em: <https://www.youtube.com/c/nerdologia>. Acesso em 17
jun. 2016.
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Antes de adentrar nas peculiaridades do exercício jornalístico de divulgação
científica, apresentamos alguns modelos de comunicação pública da ciência que marcaram a
interlocução cientista-sociedade a partir do século XVIII. Esse panorama ajudará a
compreender as discussões atuais sobre a democratização do acesso ao conhecimento
científico, assim como a influência dos acontecimentos históricos, políticos e econômicos nas
abordagens citadas. Além disso, sinaliza a atuação do próprio desenvolvimento da ciência
que, como exposto na seção anterior, modifica-se desde sua institucionalização.
Para Silveira e Sandrini (2013), o prestígio que a ciência moderna adquiriu é uma
das consequências da Revolução Científica, ocorrida entre os séculos XVI e XVIII. Esse
período de efervescência e desenvolvimento da ciência é marcado por uma atitude passiva e
positivista de toda a sociedade em relação aos empreendimentos científicos. Tal postura
imprime nos relatos a valorização do saber científico em detrimento aos conhecimentos que
predominavam anteriormente, como as explicações religiosas para os fenômenos da natureza,
por exemplo. Logo, a população aceitou as verdades científicas e a divulgação da ciência
concentrou-se nos produtos e resultados, desconsiderando outras versões, erros, conflitos e o
próprio processo de construção dos fatos. Ao ignorar que a ciência é uma construção coletiva,
as pessoas e os objetos envolvidos na “descoberta” também foram excluídos das narrativas de
divulgação, que davam visibilidade apenas ao cientista-inventor.
A euforia com uma nova forma de explicar e conhecer o mundo, por um longo
período fundamentada pelo misticismo, também prevaleceu na cobertura jornalística da
ciência por, no mínimo, até o século XIX. Segundo Fabíola de Oliveira (2007), o jornalismo
científico nasceu na Inglaterra durante o apogeu da Revolução Científica. O alemão Henry
Oldenburg é considerado pela autora o pioneiro dessa atividade. Em meados do século XVI,
uma intensa circulação de cartas entre cientistas favoreceu a difusão do conhecimento
científico e das ideias iluministas. Oldenburg vislumbrou o potencial das cartas para o público
em geral, ou seja, o caráter informal e fragmentado do texto. O alemão combinou essa
característica à produção de textos impressos em larga escala, graças à invenção da prensa de
tipos móveis de Johannes Gutenberg. Assim, Oldenburg criou a profissão de jornalista
científico que, como novo gênero literário da época, abriu espaço para a divulgação das
notícias dos tempos modernos (OLIVEIRA, F., 2007, p. 19).
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O desempenho do jornalismo e de outras atividades de difusão da ciência nesse
contexto otimista ficou caracterizado como Modelo de Déficit da comunicação da ciência.
Seu traço principal é a adoção de um processo comunicativo unidirecional no qual o cientista
é o detentor do conhecimento e o público é a audiência que pouco ou nada compreende sobre
o tema. As ações que adotam esse processo, como esclarece Brotas (2011), estabelecem uma
relação de poder entre cientistas e leigos, já que o cientista é o emissor da mensagem e a
audiência é homogênea e passiva. Nesse caso, o cientista ou o divulgador devem meramente
simplificar a linguagem científica para que o público seja capaz de compreender a mensagem.
Fabíola de Oliveira (2007) assinala que, a partir da segunda metade do século
XIX, o jornalismo científico recebe grande impulso na Europa. O tema passa a interessar não
apenas aos estudiosos, mas também se torna o assunto da moda entre os burgueses
emergentes, maravilhados com as novas invenções. Durante o período da Revolução
Industrial (séculos XVIII e XIX), o progresso científico é visto como sinônimo de bem-estar
social, por isso, passou a ser tema comum nas rodas de conversa.
Passado o período de consolidação e profissionalização da ciência, é possível
identificar algumas transformações na divulgação desse saber. Na comunicação, as mudanças
surgem após as duas guerras mundiais. De acordo com Fabíola de Oliveira (2007), repórteres
europeus e norte-americanos são motivados, a partir da segunda década do século XX, a
pesquisar sobre as tecnologias bélicas, a fim de reunir informações para interpretar a
realidade. Segundo a autora:
[...] a proliferação do desenvolvimento científico e tecnológico provocado pela
Primeira Guerra Mundial (1914-1919) resultou no aumento significativo da
cobertura jornalística nessa área, pois com a guerra houve uma ênfase da
importância da ciência: novas armas de grande potencial, novos explosivos, gases
venenosos, aeroplanos e submarinos eram utilizados pela primeira vez em um
conflito de grandes proporções. (OLIVEIRA, F., 2007, p. 21).

As consequências da guerra fazem com que a sociedade comece a olhar para a
ciência com mais cautela e menos admiração, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). A partir da década de 1960, uma atitude crítica contribui para a ruptura com a
visão romântica da ciência (CONTIER; MARANDINO, 2010, p. 117). Como consequência
das reflexões desse período, a própria academia passa a contestar a imagem tradicionalmente
essencialista da ciência, propondo uma discussão interdisciplinar, que abarque filosofia e
história da ciência, sociologia do conhecimento, educação e economia (CONTIER;
MARANDINO, 2010). Dessa demanda, surgem os estudos em ciência, tecnologia e sociedade
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(CTS) que “[...] caracterizam-se por reconhecer a complexidade da relação entre a tríade
ciência, tecnologia e sociedade, propondo-se a analisar suas recíprocas influências, de forma a
superar a ingênua aplicação da clássica relação linear entre elas” (COSTA, R., 2010, p. 150).
Já na comunicação, a partir da década de 1980, as críticas ao modo como os
profissionais envolvidos na produção e na divulgação de matérias de cunho científico
executavam seu trabalho e a revisão das atribuições sociais do jornalismo científico se
intensificam (CASTELFRANCHI, 2008). Silveira e Sandrini (2013) e Oliveira (F., 2007)
destacam a década de 1990 como referência para uma produção jornalística mais crítica em
relação à ciência. Ambos os autores apontam os debates sobre mudanças climáticas e
biotecnologia como fatores que influenciam uma cobertura mais ponderada no período. A
ampliação da possibilidade de acesso a várias fontes de informação, com o desenvolvimento
das redes de computadores, também favorece a “[...] produção de material mais crítico e
menos ufanista” (OLIVEIRA, F., 2007, p.25).
Ainda segundo Oliveira (F., 2007), o debate entre jornalistas dos Estados Unidos,
Europa e Japão sobre os maus usos dos avanços científicos e o crescimento da miséria nos
países em desenvolvimento, assim como os temas citados no parágrafo anterior,
impumsionam novos paradigmas para a difusão da ciência. Nesse sentido, nasce a concepção
de que “[...] o jornalista e o divulgador da ciência devem ter visão global do desenvolvimento
que inclua os aspectos sociais, econômicos e políticos da ciência e da tecnologia”
(OLIVEIRA, F., 2007, p. 26).
Caldas (2011) descreve três concepções de comunicação pública da ciência
criadas a partir de 1980. O Modelo contextual valoriza experiências culturais e saberes
prévios, no entanto, conserva em suas narrativas apenas os efeitos benéficos da ciência;
portanto, mantêm uma postura acrítica face às construções científicas. Na década de 1990,
começa a ser difundido o modelo denominado Experiência leiga, uma proposta dialógica e
democrática, pois, para a autora, reconhece os saberes, as histórias, as crenças e os valores de
distintas comunidades, além de criticar a postura superior dos cientistas em relação à
sociedade. Mais recentemente, é desenvolvido o modelo de Participação pública, que se
diferencia dos anteriores por reconhecer e valorizar a opinião do público e o seu direito de
participar das decisões sobre as políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).
De acordo com Caldas (2011), trata-se de um:
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[...] modelo dialógico por essência, uma vez que pressupõe a existência de fóruns de
debate com a participação de cientistas e do público. Ainda assim, é alvo de algumas
críticas por estar mais centrado na discussão das políticas científicas em lugar da
compreensão pública da ciência.” (CALDAS, 2011, p. 21).

Porém, para colocar em prática esse modelo, é necessário uma profunda mudança
no comportamento tanto dos cientistas e divulgadores como do público, além da criação de
políticas públicas que envolvam todas as instâncias que participam da construção do saber
científico, ou seja, agências de fomento, instituições educacionais, empresas, cidadãos e o
Estado. Assim, o modelo de participação pública da ciência requer novos modos de
relacionamento e organizações políticas democráticas. Como esclarece Roberto Costa (2010),
a efetividade de tal modelo é questionada justamente por tratar sobre a divisão de poder na
política de C&T, limitado, nas democracias contemporâneas, aos especialistas e aos políticos.
Na conjuntura atual, destaca-se o movimento Open Science ou Ciência Aberta,
um novo modo de pensar e fazer pesquisa que ganha adeptos em vários países. Segundo
Hourcade (2013), esse movimento está associado ao acesso livre, aberto e público e estimula
a participação colaborativa nas pesquisas científicas. Portanto, Ciência Aberta é mais que
compartilhamento de conteúdo.
O movimento, que surgiu oficialmente em 2009, defende que as pessoas devem ser
livres para usar, reutilizar e distribuir o conhecimento científico, sem restrições
legais, tecnológicas ou social. Ele incorpora noções do Open Source, que começou
no fim do século XX e que lida com a abertura dos códigos dos programas de
computador, e do Open Access, que visa o livre acesso a publicações e a construção
colaborativa do conhecimento. (HOURCADE, 2013, p. 3).

O movimento Ciência Aberta pretende estimular a difusão do conhecimento
especializado, questionando a lógica tradicional de produção do saber acadêmico. Esse
empreendimento preconiza a aproximação entre cientistas e público, assim como o
aprimoramento das pesquisas por meio de parcerias, agilizando o processo de construção do
saber. É importante ressaltar que as colaborações não se restringem a cientistas ou pessoas
vinculadas a instituições de ensino e pesquisa. Há estudos que contam com o auxílio de
amadores para coleta de dados meteorológicos e mapeamento de espécies, por exemplo. No
Brasil, a plataforma Táxeus8, utilizada para registro de listas de espécies, é uma experiência
desse tipo de colaboração.

8

Disponível em: <http://www.taxeus.com.br/>. Acesso em 17 de fevereiro de 2018.
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A Declaração de Budapeste9, publicada em 2002 e revisada em 2012, é um marco
nas discussões sobre acesso aberto. O trecho a seguir, retirado do texto da Declaração, define
o termo:
Por ‘acesso aberto’ a esta literatura, nos referimos à sua disponibilidade gratuita na
internet, permitindo a qualquer usuário a ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar ou usar desta literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira
financeira, legal ou técnica que não o simples acesso à internet. A única limitação
quanto à reprodução e distribuição, e o único papel do copyright neste domínio
sendo o controle por parte dos autores sobre a integridade de seu trabalho e o direito
de ser propriamente reconhecido e citado.

Além do acesso aberto à literatura científica e aos dados das pesquisas, há também
a Educação Aberta, que incentiva políticas e práticas que promovam a criação e a utilização
de recursos educacionais abertos, ou seja, materiais acadêmicos que qualquer pessoa possa
usar, adaptar e compartilhar livremente.
O trajeto elaborado nesta sessão para falar sobre a comunicação pública da ciência
contempla duas perspectivas. Na primeira, o processo comunicativo centra-se no enunciador,
considerando o público como mero receptor. Assim, o ato comunicacional significa informar,
transmitir ou persuadir o receptor. No modelo de déficit, exemplo dessa primeira concepção, a
função do sujeito falante/especialista é a de transmitir um conhecimento arrematado ao
público carente desse tipo de informação. Assim, a DC estabelece “[...] uma relação de poder:
enquanto um fala (o especialista), o outro escuta (o não especialista), um participa do
processo de conhecimento, que pode ser tecnocientífico, e o outro apenas escuta” (COSTA,
R., 2010, p. 151).
Já na segunda perspectiva, difundida principalmente a partir de 1960, a
comunicação começa a ser pensada como um processo dialógico. As iniciativas de divulgação
da ciência repensam o ato comunicacional e passam a objetivar uma relação “[...] em que o
público ocupa uma posição ativa e de integração no processo; em outras palavras, um diálogo
entre emissor e receptor” (COSTA, R., 2010, p. 151). Logo, comunicação reconhece-se como
um ato reflexivo. Por esse ângulo, o jornalismo e a ciência são atividades que fornecem aos
cidadãos competências para tomar decisões e, frequentemente, funcionam como catalisadoras
de demandas por mais direitos (OLIVEIRA, L., 2007).

9

Disponível em: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation>. Acesso em
17 de fevereiro de 2018.
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Para Caldas (2003), o jornalismo como um divulgador da ciência assume um
papel educador, não necessariamente como um processo de alfabetização científica, mas
como uma possibilidade de leitura crítica de uma situação divulgada.
Ao usar a linguagem nos diferentes veículos de comunicação, o jornalista
inevitavelmente assume a dimensão simbólica da construção do conhecimento.
Partindo da interpretação da fala do cientista e mediado pela sua compreensão do
conteúdo apresentado e da realidade vivida, constrói um discurso, o discurso
jornalístico. E é esse discurso, o do jornalista, e não o outro, o do cientista, que é
divulgado à sociedade, daí a responsabilidade educativa, inerente a seu trabalho.
(CALDAS, 2003, p. 77).

Os modelos de comunicação pública da ciência foram apresentados em uma
lógica cronológica, mas isso não significa que o Modelo de Déficit foi superado. Pelo
contrário, autores como Gonçalves (2013), Silveira e Sandrini (2013), Brotas (2011) e
Massarani e Moreira (2002) ainda identificam traços da imagem heroica da ciência e do
processo unidirecional da mensagem no jornalismo científico brasileiro. Não é nossa intenção
classificar as reportagens de acordo com os modelos expostos. Contudo, evidenciar essas
possibilidades de interação é necessário para compreendermos os elementos que agem no
discurso da divulgação.

2.3 A divulgação da ciência e o jornalismo científico no Brasil

A exemplo do que ocorreu em outros países, a divulgação científica no Brasil
apresentou fases distintas, com finalidades e características peculiares a cada época. Neste
estudo, a divulgação científica no Brasil é abordada a partir do século XIX, tendo como base
o trabalho desenvolvido por Massarani e Moreira (2002). Foi no início desse século que a
Corte Portuguesa transferiu-se para o Brasil, dando início a uma série de transformações.
Assim, a difusão da ciência para o público surge no país junto com a criação das primeiras
instituições científicas no começo do século XIX, tais como o Jardim Botânico do RJ (1808),
o Museu Nacional do RJ (1818), o Museu Paraense Emílio Goeldi (1868) e o Museu Paulista
(1893). A criação da Imprensa Régia (1810) e de demais jornais, que até então eram proibidos
de serem produzidos e distribuídos na colônia, é outra atividade que contribui para a
disseminação científica no Brasil Colônia..
Apesar da intensificação das atividades de DC na Europa, em meados do século
XIX, por causa da segunda Revolução Industrial, no Brasil colônia, as pesquisas eram
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realizadas de forma individual e em poucas áreas do conhecimento, como astronomia,
ciências naturais e saúde com foco nas doenças tropicais. Na época, havia poucas instituições
de nível superior e eram voltadas especificamente para a formação de engenheiros ou
médicos. Assim, a alta sociedade ainda buscava no velho continente a qualificação
profissional.
A falta de acesso às instituições de ensino contribuiu para o atraso do
desenvolvimento da ciência no Brasil colônia. Segundo Massarani e Moreira (2002):
[...] o quadro geral da instrução pública e da educação científica era extremamente
restrito e limitado a uma pequena elite; o analfabetismo atingia mais de 80% da
população e o Brasil era um dos poucos países em que ainda existia escravidão.
(MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 46).

Os autores sugerem que a presença de cientistas estrangeiros em terras brasileiras
pode ter favorecido a difusão de ideias científicas no período, uma vez que eles se
embrenharam pelo interior da colônia e interagiram com a população local, trocando
experiências e conhecimentos com esses povos. Essas atividades, assim como as conferências,
os cursos e as exposições do Museu Nacional, as ações do Imperial Observatório do Rio de
Janeiro e publicações como a Revista Brasileira (1857) e a Revista do Rio de Janeiro (1876)
compunham a difusão da ciência no Brasil do século XIX.
Uma publicação que merece destaque é a cobertura jornalística do levante do
Arraial de Canudos, no interior da Bahia, por Euclides da Cunha, em 1897. O jornalista é
considerado pioneiro no jornalismo científico brasileiro. O trabalho de investigação e
apuração da situação de Canudos, realizado a serviço do jornal O Estado de S. Paulo, resultou
no livro Os Sertões, publicado no início do século XX. Para Oliveira (F., 2007), Euclides
utilizou a informação científica para construir a compreensão da realidade. “O jornalista faz
em vários momentos profunda reflexão sobre a influência do meio ambiente na formação do
homem brasileiro, em diversas regiões do país. Discute as variações do clima, da qualidade da
terra, da vegetação, da água e dos minerais.” (OLIVEIRA, F., 2007, p. 32). Por esses motivos,
o jornalista, que também foi militar e engenheiro civil, é considerado precursor do jornalismo
científico no Brasil. Após o exposto, podemos apontar duas características gerais da
divulgação da ciência durante o século XIX:
Em primeiro lugar, os principais divulgadores são homens ligados à ciência por sua
prática profissional como professores, engenheiros ou médicos ou por suas
atividades científicas, como naturalistas, por exemplo. Não parece ter sido relevante
a atuação de jornalistas ou escritores interessados em ciência. O segundo aspecto se
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refere ao caráter predominante do interesse pelas aplicações práticas de ciência.
(MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 52).

Já nas primeiras décadas do século XX, ocorre a criação da Sociedade Brasileira
de Ciências, que, em 1922, transformar-se-ia na Academia Brasileira de Ciências (ABC). Em
1923, a ABC funda a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira rádio brasileira. Esse
novo meio de comunicação se desponta como uma possível solução para a situação
educacional e para a democratização social no Brasil.
Acreditava-se que ele permitiria uma transmissão de conhecimentos barata, fácil,
rápida e que atingiria os locais mais distantes do país. Em torno de 1927, cerca de
30.000 residências tinham equipamento receptor de rádio e aproximadamente
150.000 pessoas ouviam a Rádio Sociedade diariamente. (MASSARANI;
MOREIRA, 2002, p. 54).

O grupo que cria a ABC é constituído por professores, cientistas, médicos,
engenheiros e profissionais liberais, ligados às principais instituições científicas e
educacionais da capital brasileira da época. Segundo Massarani e Moreira (2002), eles se
reúnem com o intuito de promover o desenvolvimento da pesquisa científica e são uma
espécie de “[...] embrião da comunidade científica brasileira que, em um movimento
organizado, tentava criar condições para a institucionalização da pesquisa no país.”
(MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 53).
As primeiras décadas do século XX são marcadas pela expansão da DC. Tanto
pela radiodifusão, por revistas como a Sciencia e Educação, de 1929, e por livros voltados
para a divulgação da ciência, quanto pelo espaço no jornalismo diário. Apesar de não ser uma
cobertura sistemática, a imprensa reporta a presença de cientistas estrangeiros no Brasil, como
Einstein e Marie Curie, dando visibilidade aos temas de suas investigações (MASSARANI;
MOREIRA, 2002, p. 55).
É nesse período também que são instituídas as primeiras universidades brasileiras.
Já em 1948, é criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade que
perdura até a atualidade e congrega todas as instituições científicas do Brasil. Para Oliveira
(F., 2007), a década de 1940 marca um período de valorização da ciência no país, pois foi
quando
[...] a ciência brasileira entrou definitivamente na agenda do governo e da sociedade.
A instituição da ciência no Brasil operou-se, como em outros países, bastante
influenciada pelo término da Segunda Guerra Mundial e pelo grande impacto que a
força do avanço tecnológico demonstrada pelos aliados causou em todo o mundo.
(OLIVEIRA, F., 2007, p. 29).
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Nesse sentido, ressaltamos a criação da primeira agência pública de fomento à
pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em 1951. Segundo Oliveira (F., 2007),
este é o primeiro esforço significativo de regulamentar a ciência e a tecnologia no Brasil.
Entre os anos de 1930 e 1960, a ciência brasileira é retratada com base em uma perspectiva
redentora e como um instrumento para a superação do subdesenvolvimento nacional.
Concomitante a essa visão, estão os trabalhos de Monteiro Lobato, escritor de livros infantis
em que a ciência tem presença marcante, como a série O sítio do Pica-Pau Amarelo, e do
professor de matemática Júlio César de Mello e Souza, que escrevia sob o pseudônimo Malba
Tahan. Este autor divulgou aspectos curiosos e históricos da matemática, sua obra mais
conhecida é O homem que calculava (MASSARANI; MOREIRA, 2007, p. 58).
Nesse mesmo período, sobressai-se outro nome importante para o jornalismo
científico brasileiro, o médico, microbiologista, economista, professor da Universidade de São
Paulo (USP) e divulgador da ciência José Reis. Em 1947, José Reis começou a publicar uma
coluna dedicada a temas da ciência. Inicialmente, ele escrevia para os jornais Folha da
Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Os três veículos fundiram-se e deram origem ao
jornal Folha de S. Paulo, para o qual José Reis escreveu até 2002. O divulgador participou da
fundação da SBPC e, em 1977, foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo
Científico (ABJC).
No âmbito do Jornalismo, segundo Massarani e Moreira (2002, p. 57), além das
discussões sobre o uso militar e civil da energia nuclear, a notoriedade do cientista brasileiro
Cesar Lattes nas ciências físicas atrai o interesse do público para temas da ciência. Desse
modo, as revistas de circulação geral, como O Cruzeiro e Manchete, “[...] trouxeram muitas
matérias sobre essa área, enfatizando as atividades de instituições e pesquisadores brasileiros
e os desenvolvimentos recentes no domínio da energia nuclear.” (MASSARANI; MOREIRA,
2002, p. 58). Outro exemplo é o jornal A Manhã, que, no final dos anos 1940, publicou o
suplemento Ciência para todos, com textos de diversos cientistas brasileiros.
A revista Realidade, lançada em 1966 pela Editora Abril, divulgou reportagens
sobre ciência com linguagem acessível ao grande público e buscou mostrar um Brasil
esquecido pelo noticiário nacional. Ormaneze (2015) diz que, na publicação mensal, eram
“[...] frequentes, inclusive, coberturas detalhadas na área científica, até então, com pouco
espaço na grande imprensa brasileira. O auge de Realidade, inclusive, coincide com fatos de
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grande apelo jornalístico, como a chegada do homem à Lua, noticiada em detalhes pela
revista.” (ORMANEZE, 2015, p. 84).
Todavia, o sucesso dos anos iniciais não resistiu ao cenário político do Brasil, no
qual a mídia teve seu trabalho dificultado pela censura imposta pelo Ato Institucional nº 5
(AI-5). Tanto Realidade quanto O Cruzeiro pararam de circular na década 1970. Nesse
período, os governos militares investiram em ciência e tecnologia (C&T) voltadas para a
segurança nacional e para a área espacial. Assim, foi implementado o Instituto de Pesquisas
Espaciais (Inpe), órgão responsável pelo desenvolvimento de atividades espaciais.
A partir dos anos 1980, novas atividades de divulgação começaram a surgir,
principalmente nas páginas dos jornais diários, nas quais seções de ciência foram criadas. Nos
veículos televisivos, também encontramos exemplos de experimentação de novos formatos
voltados para a ciência, como Nossa Ciência, transmitido pelo canal governamental de
educação, e o Globo Ciência, da Rede Globo. O primeiro durou dez exibições; já o segundo,
apesar das mudanças de formato e objetivo, perdurou de 1984 até 2014.
Ainda na década de 1980, foram criadas as revistas Ciência Hoje e Ciência hoje
das crianças e o Jornal da Ciência, todos produzidos pela SBPC e em circulação até o
momento. Massarani e Moreira (2002) citam a criação de outros produtos voltados para a
divulgação da ciência nessa época:
Nas trilhas de Ciência Hoje, surgiram outras revistas ligadas a empresas privadas,
como Globo Ciência (hoje, Galileu) e Superinteressante. Têm enfoques bem
diversos sobre a divulgação científica, com artigos e notas mais acessíveis mas
também com menores preocupações quanto à qualidade e à dimensão crítica da
ciência, em particular a Superinteressante. Elas são vendidas em bancas em todo o
país e alcançam milhares de leitores. Recentemente, juntou-se a elas a versão
brasileira da Scientific American. (MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 62).

Os autores destacam a propagação de museus de ciência e outras instituições
dedicadas à popularização dessa área durante as duas últimas décadas do século XX. As
conferências sobre ciência voltadas para o grande público ou para jovens nas escolas e os
programas de DC pelo rádio, especialmente em estações governamentais ou de propriedade de
universidades públicas, também são atividades que se intensificam no período.
Mesmo que todas essas ações tenham sido desenvolvidas, Ribeiro et al. (2017)
ponderam que é apenas no começo do século atual que o Brasil dá início a uma proposta de
programa nacional para a DC. Ele está vinculado, segundo as autoras, à criação do
Departamento de Popularização da Ciência, em 2004, que tem como objetivo “[...] articular
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diferentes setores da sociedade à difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, além de
formular e implementar uma política de popularização da ciência (MOREIRA, 2006, p. 12)”
(RIBEIRO et al., 2017, p. 40).
A partir de então, há estímulo governamental para o desenvolvimento de
atividades de DC, como os editais de financiamentos voltados aos Centros e Museus de
Ciência e Tecnologia em 2009 (RIBEIRO et al., 2017, p. 40). Mesmo assim, os meios de
comunicação de massa – televisão, rádio, internet, revistas, livros e cinema – são considerados
a principal fonte de informação sobre C&T disponível ao grande público. E, na
contemporaneidade, os blogs de ciência e os perfis nas redes sociais mantidos por cientistas e
divulgadores são ferramentas importantes para a difusão desse saber. As atividades em
ambiente virtual criam a possibilidade de maior interação entre o público e o divulgador, fato
que contribui para a promoção das novas perspectivas de comunicação pública da ciência.
No domínio jornalístico, apesar da presença dos temas da CT&I no noticiário
televisivo, em periódicos especializados e blogs, o fechamento sistemático de cadernos e
editorias dedicados à cobertura da ciência nos jornais impressos, na última década,
desvaloriza a cobertura desse tema na mídia. Nesse sentido, ações de instituições ligadas ao
desenvolvimento científico e tecnológico que visam à divulgação da CT&I tornam-se cada
vez mais importantes e necessárias. Revistas como a Minas Faz Ciência e a Pesquisa Fapesp,
ambas lançadas em 1999 e mantidas por instituições de fomento à pesquisa, são exemplos
bem-sucedidos dessas atividades.
O cenário apresentado neste capítulo buscou mostrar a DC como um
empreendimento criativo, que concentra uma série de possibilidades de ação e, acima de tudo,
como uma prática necessária para o desenvolvimento dessa área do conhecimento. É por meio
dessa divulgação, por exemplo, que a comunidade científica consegue aproximar “[...] o
cidadão comum dos benefícios que ele tem o direito de reivindicar para melhoria do bemestar social” (OLIVEIRA, F., 2007, p. 14). Por isso, consideramos importante analisar um
produto de jornalismo científico de uma instituição que estimula a produção científica
acadêmica. Conforme apontado por Fabíola de Oliveira (2007), os órgãos governamentais, os
institutos de pesquisa, as universidades e a comunidade científica são o ponto de partida para
incentivar a divulgação de C&T.
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3 A REVISTA MINAS FAZ CIÊNCIA

No Estado de Minas Gerais, destacam-se as ações de divulgação científica da
revista Minas Faz Ciência (MFC), um veículo jornalístico da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O periódico foi lançado em dezembro de 1999 com
objetivo de dar visibilidade às pesquisas e aos projetos financiados pela instituição. Também
faz parte da proposta da MFC discutir questões científicas do Brasil e do mundo, revelando ao
público não apenas a ciência desenvolvida em Minas, bem como promover “[...] discussões
em torno de temas caros à sociedade contemporânea e – o que é mais complexo – investir em
linguagem capaz de atrair o leitor às conclusões dos estudos, mas sem jamais desprezar a
contextualização e a problematização de tais resultados e certezas.” (SILVA JR., 2017, p. 23).
A MFC é produzida pela Assessoria de Comunicação Social (ACS) da Fapemig
que, desde 2011, conta com um grupo de profissionais do Programa de Comunicação
Científica, Tecnológica e de Inovação (PCCT) da mesma instituição. A equipe auxilia a ACS
na realização de distintos produtos de comunicação (revista, rádio, televisão, internet, peças
de design, eventos). Mantovani e Costa (2016) explicam como funciona o trabalho do grupo
do PCCT:
Cada um dos produtos é desenvolvido por um ou mais jornalistas da equipe, tendo
características específicas de linguagem e abordagem para a divulgação da ciência.
Todos utilizam a base de dados de pesquisas financiadas pela fundação para a
definição de pautas, mas também podem abordar projetos e ações desvinculados da
Fapemig, desde que sejam reconhecidos pelo mérito científico e interesse público.
Incluem-se aí pesquisas realizadas por instituições de ensino do estado ou eventos e
ações promovidas em âmbito nacional e estadual, como a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, por exemplo, assim como projetos de extensão e outras ações
bem-sucedidas de divulgação científica. (MANTOVANI; COSTA, 2016, p. 151).

Assim, as ações de divulgação científica (DC) da fundação englobam a revista e o
blog10 Minas Faz Ciência (MFC), assim como os perfis da MFC em redes sociais, o podcast
Ondas da Ciência11, o canal no YouTube chamado Ciência no Ar12, além da promoção de
eventos.
Escolhemos como objeto de estudo a revista MFC por ser o principal veículo de
DC da Fapemig (RIBEIRO et al., 2017, p. 40), ademais ela é o produto mais antigo de
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Disponível em: <http://minasfazciencia.com.br/> Acesso: 19 de fevereiro de 2018.
Disponível em: <http://minasfazciencia.com.br/ondas-da-ciencia/> Acesso: 19 de fevereiro de 2018.
12 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ciencianoar> Acesso: 19 de fevereiro de 2018.
11
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divulgação da instituição. Segundo Ribeiro et al. (2017), a revista MFC foi criada após o
sucesso de uma série de minidocumentários sobre ciência, tecnologia e inovação (CT&I),
produzidos pela Fapemig e pela Rede Minas de Televisão em 1998. Desde o início, a
publicação é trimestral e gratuita. Começou com tiragem de 5 mil exemplares e, em pouco
mais de 20 páginas, dividia-se em seções de entrevista, reportagens e opinião. Esta última
seção era assinada por algum representante do governo ou pelo próprio Presidente da
Fundação (RIBEIRO et al., 2017, p. 43).
Atualmente, o periódico possui 52 páginas e tiragem de 25 mil exemplares
distribuídos para todo o Brasil. Entre as seções fixas estão: Ao leitor, Entrevista, Especial,
Hiperlink, Contemporâneas, Ciência Aberta e Varal. Além de outras reportagens sobre
CT&I.
Como dito anteriormente, o conteúdo da revista não é reduzido à divulgação de
investigações acadêmicas, englobando diferentes aspectos da ciência. As discussões políticas
em voga, os debates éticos e científicos e as pautas institucionais, como as datas
comemorativas da Fapemig e os eventos sobre DC promovidos pela instituição, são exemplos
dessas outras temáticas. Indicações de leituras, com resenhas de livros feitas pelos jornalistas
que produzem a revista, também já fizeram parte das seções da MFC.
O estudo elaborado por Mantovani e Costa evidencia que o objetivo da Fapemig é
ampliar o público-alvo, assim como prestar contas dos investimentos financeiros nas
pesquisas do Estado, dando retorno à população:
[...] além dos atores já envolvidos com a produção do conhecimento científico
(gestores, cientistas e pesquisadores), existe a demanda e o interesse em atingir
públicos para além dos limites dos laboratórios e das paredes dos institutos de
pesquisa, a fim de corresponder às demandas de transparência sobre investimentos
públicos em CT&I, entre outros aspectos (MANTOVANI; COSTA, 2016, p. 151).

De acordo com as autoras, que na época integravam a equipe do PCCT, o estudo
do perfil do público do projeto MFC acarretou em um novo alinhamento das estratégias de
comunicação organizacional da Fapemig. Considerando o público como eixo central da
divulgação científica, a finalidade do estudo de Mantovani e Costa (2016) era propor ações
que pudessem criar um espaço coletivo de discussão e construção de conhecimentos. Os
apontamentos dessas autoras, bem como os de Silva Jr. (2017), editor-chefe da revista MFC,
demonstram a disposição da Fapemig em alinhar interesses e estreitar a relação entre
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cientistas, divulgadores e sociedade, culminando em um modelo de comunicação da ciência
diferente do modelo de déficit.
A pesquisa de Jurandira Gonçalves (2013), anterior à análise do perfil do público
do projeto MFC, observa a abordagem das ciências humanas em quatro revistas
especializadas em divulgar a ciência. A autora classifica duas delas como populares
(Superinteressante e Galileu) e as outras como institucionais (Pesquisa Fapesp e Minas Faz
Ciência). Ao apresentar o periódico da Fapemig, a autora considera que:
[...] a narrativa utilizada, assim como as estratégias textuais e discursivas, inserem a
Minas Faz Ciência no perfil característico do jornalismo. No entanto, atende a
interesses específicos das instituições, como dar visibilidade às iniciativas que
contam com seu apoio e, assim divulgar a ciência ao público de forma aliada ao
fortalecimento de sua marca. (GONÇALVES, 2013, p. 80).

Gonçalves (2013) chama a atenção para uma função que diferencia a MFC de
outras revistas voltadas para uma especialidade temática. Como já mencionado, a revista
adota o discurso jornalístico, portanto, está subordinada “[...] às regras, códigos e valores da
prática e da teoria do jornalismo geral, a exemplo da atualidade, universalidade, periodicidade
e difusão coletiva” (BROTAS, 2011, p. 138). Mas a MFC responde a uma demanda
institucional, por isso, há ressalvas na produção de seu conteúdo em relação às regras do
jornalismo. A publicação tem por finalidade essencial divulgar as ações da Fapemig como
agência de fomento à pesquisa, ou seja, é um instrumento de transparência dos investimentos
feitos pela fundação (RIBEIRO et al., 2017, p. 45).
Assim, os critérios para seleção das pautas da MFC não correspondem àqueles das
empresas de comunicação. Por exemplo, a pressão que a atualidade exerce no jornalismo
diário – que tem que divulgar o “[...] notável, singular e concreto que (ir)rompe na tessitura da
realidade” (TAVARES, 2007, p.45) – é sentida de maneira diferente pela equipe que produz a
MFC.
Por ser um produto trimestral, a atualidade no conteúdo da MFC não significa
instantaneidade nem está necessariamente vinculada ao acontecimento factual. Outro fator
que contribui para as reportagens não serem datadas é a “dependência” da divulgação em
relação à produção científica acadêmica, que tem um tempo próprio de fabricação, diferente
daquele dos acontecimentos noticiosos. Às vezes, esses tempos se aproximam, como
observado em relação à dengue, ao zika vírus e à chikungunya, que foram notícia nas páginas
da revista enquanto o tema ainda estava “quente”. No entanto, assuntos relevantes para a

43

população brasileira, como o rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em 5 de
novembro de 2015, em um distrito de Mariana, Minas Gerais, foi abordado apenas na MFC no
68 (dezembro de 2016 a fevereiro de 2017).
Segundo Scalzo (2004 apud TAVARES, 2007), no que tange às especificidades
da revista como veículo de comunicação, ressalta-se a vocação histórica da educação e do
entretenimento. Para essa autora, as revistas têm por “[...] função ajudar na complementação
da educação, no oferecimento de certos serviços a seus leitores, no aprofundamento de
assuntos, na segmentação e na interpretação dos acontecimentos” (SCALZO, 2004 apud
TAVARES, 2007, p. 48). Assim, as revistas de periodicidade variada não ambicionam a
cobertura factual como fazem os jornais e as revistas de circulação diária. Elas noticiam os
assuntos tendo a vantagem da contextualização da informação e do espaço nas páginas para
construírem as narrativas com mais detalhes.
Quanto à divulgação científica feita por produtos jornalísticos, Duque (2017)
aponta características que diferenciam a elaboração desse discurso das notícias do jornalismo
geral.
Ao contrário das notícias chamadas Hard News, focadas no assunto factual, as
reportagens sobre ciência ocupam um lugar mais próximo ao do registro histórico,
ao agregar informações ricas em dados de origem documental, enriquecendo ainda
mais o tema. Justamente com informações sobre o estado da arte de um determinado
estudo, o repórter tem possibilidades de agregar informações periféricas, valorizando
o texto em conhecimento e cultura. Percebemos que um dos principais alicerces da
notícia de jornalismo científico é justificar por que aquele assunto foi tema de
pesquisa. Com isso, o jornalista se dedica à contextualização do tema, dando maior
clareza aos assuntos abordados, que muitas vezes tem um teor árido e de difícil
apreensão pelo público leigo ou não especialista (DUQUE, 2017, p. 156, grifo da
autora).

A autora investiga como a revista MFC utiliza os critérios jornalísticos básicos
para desenvolver a comunicação pública da ciência mineira. As informações básicas13,
segundo Duque (2017), são aquelas que respondem o quê, quando, como, onde e por que o
fato noticiado aconteceu. A seguir, citamos alguns fatores que a pesquisa de Duque (2017)
indica como sendo considerados pela equipe da MFC na escolha do que será noticiado em
suas páginas: a verificação prévia se a pesquisa traz novidades; se resultará em melhorias para
a população ou em novos serviços para o mercado; a relevância para a área de conhecimento
em que se insere; a busca por equilíbrio entre as áreas e as instituições de forma a mostrar
13

Estas informações, segundo a Teoria do Jornalismo (TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo - Volume 1
- Porque as notícias são como são. Santa Catarina: Editora Insular, 2004), compõem a estrutura tradicional da
notícia e devem guiar a investigação e a escrita jornalística.
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diversidade na produção de conhecimento; e a busca constante de inspiração em discussões ou
acontecimentos atuais (DUQUE, 2017, p. 157).
O que foi descrito até o momento, especialmente os dados obtidos na revisão de
literatura, ajuda a conhecer o objeto de pesquisa e a compreender que, além de ser um produto
que incorpora padrões técnicos da produção jornalística especializada em DC, a MFC é um
instrumento estratégico de comunicação organizacional. A análise que fizemos da formação
de grupos14, em quatro reportagens da MFC, será melhor entendida se considerarmos que,
“[...] por ser ligada e mantida por uma instituição, a revista também registra, por meio da
seleção de temas e fontes, o percurso da FAPEMIG e de sua política institucional” (RIBEIRO
et al., 2017, p. 41).
No item a seguir, detalhamos a estrutura da revista. Esboçamos alguns atributos
observados ao longo das incursões no território de investigação, complementando nossa
percepção com informações de outros autores que também examinam o periódico mineiro.

3.1 Particularidades da revista Minas Faz Ciência
O corpus deste estudo contempla três edições da publicação da Fapemig: MFC no
65 (março a maio de 2016), MFC no 66 (junho a agosto de 2016) e MFC no 71 (setembro a
novembro de 2017). Porém, o processo de investigação iniciou-se antes dessa delimitação.
Exploramos as publicações de março de 2015 a novembro de 2017, totalizando dez revistas.
Ao longo desse período, observamos variações na estrutura de MFC, algo que está
relacionado com as experimentações editoriais na busca pelo diálogo entre a revista e os seus
leitores (SILVA JR., 2017, p. 31).
A revista no 61 (março a maio de 2015) foi a primeira que lemos com a finalidade
de observar possíveis questões ou matérias a serem investigadas do ponto de vista acadêmico.
Na página cinco dessa edição, deparamo-nos com uma novidade: a seção Ciência Aberta
estreia na revista, ocupando o espaço que era destinado à opinião dos leitores, denominado
Cartas. Na página, há uma explicação aos leitores sobre a mudança: “Nesta edição de MINAS
FAZ CIÊNCIA, estreamos a seção ‘Ciência Aberta’. Aqui, serão publicados comentários dos
leitores sobre uma série de dilemas e desafios da prática científica. As perguntas serão
lançadas em nossas redes sociais e no blog. Participe!” (MFC, 2015, p. 5). “O que é a ciência
14

O Capítulo 5 (Referenciais teórico-metodológicos) abrange o que é a formação de grupo para a Teoria AtorRede e como utilizamos esse recurso para observar a conformação das redes das reportagens da MFC.
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para você?” é a pergunta inaugural. Duque (2017) discorre que por meio dos
questionamentos, a iniciativa poderá gerar uma aproximação do público às reflexões sobre a
CT&I. Nas palavras da autora:
Tal iniciativa demonstrou uma preocupação da equipe em incitar uma participação
efetiva do público, ouvindo suas demandas para deixar a comunicação pública da
ciência mais eficiente e menos verticalizada. Outro ponto destacado foi abordar
temas de repercussão, ou seja, que estejam no centro das preocupações sociais,
temas na agenda da mídia e do governo. (DUQUE, 2017, p. 144).

No lugar destinado ao diálogo entre os produtores da revista e o público, chamado
Ao leitor (sempre na página 3), o editor-chefe, Maurício Guilherme Silva Jr., anuncia Ciência
Aberta como a “[...] nova seção da revista, onde os leitores serão incitados a responder
questões caras ao universo da tecnologia e da produção de saberes.” (MFC, 2015, p. 3).
Corroborando com a opinião de Duque (2017), acreditamos que a oportunidade do público se
expressar é fundamental para a busca por um modelo mais dialógico de comunicação pública
da ciência. Além disso, é uma forma de a revista conhecer seu público e adequar o conteúdo
divulgado tanto aos interesses deles quanto às demandas da Fapemig.
A seção Cartas, substituída por Ciência Aberta, é o objeto de estudo da pesquisa
de mestrado de Izabella Ocáriz (2013). Para investigar a relação das publicações das revistas
Pesquisa Fapesp e Minas Faz Ciência com o leitor, a autora analisa as cartas dos leitores dos
periódicos no período de 15 meses a contar de dezembro de 2010.
Nos veículos de comunicação, a “Carta do Leitor” é um espaço destinado à
opinião, sugestão, reclamação, debate, elogio, reflexão e dúvidas dos leitores de determinada
publicação. Como salienta Ocáriz (2013), embora as cartas sejam selecionadas e editadas
pelos produtores das publicações, a seção de opiniões dos leitores é considerada um
procedimento de transparência dos empreendimentos midiáticos.
Apesar da mudança na estrutura da revista MFC, a partir da edição que iniciamos
nossa busca, avaliamos ser relevante abordar alguns achados do estudo de Ocáriz (2013). A
metodologia desenvolvida pela autora para separar os conteúdos semelhantes das cartas
permite

identificar

oito

tipos

de

ocorrência:

o texto/resenha; advertência e/ou opinião; autorreferenciação;

elogio;
crítica;

conclusões

sobre

complementação;

correções; além de pedidos de recebimento da revista.
A maior parte das cartas analisadas da MFC e da Pesquisa Fapesp é sobre elogios.
Sendo que na primeira revista, não são encontradas cartas que abordassem crítica,
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complementação ou correção. A autora verifica que a maioria dos leitores que mandam cartas
para Minas Faz Ciência se identificam como estudantes do ensino superior. A construção de
um mosaico com as palavras de maior frequência nas cartas dos leitores possibilita inferir que
em cada veículo predomina seu próprio nome, as instituições a que pertencem, os estados e as
cidades onde são editadas e, também, seus leitores, reconhecidos nas palavras “estudantes” e
“universidades” (OCÁRIZ, 2013, p. 79). Ao final da pesquisa a autora afirma que:
A princípio, não sabíamos que estas revistas eram voltadas para um público
específico, porque elas se propõem a fazer uma divulgação científica para o público
leigo. A partir das análises, percebemos que estas revistas não conseguem atingir o
público leigo diretamente. (OCÁRIZ, 2013, p. 103).

Segundo Mantovani e Costa (2016), um dos objetivos do projeto Minas Faz
Ciência é tornar a Fapemig conhecida por pessoas que não estão envolvidas no ambiente
acadêmico. A pesquisa realizada pelas autoras procura averiguar os interesses e os hábitos de
acesso à informação do público da MFC com o intuito de desenvolver estratégias que
atendam às demandas da organização e valorizem sua imagem perante a sociedade.
A demanda pela adequação do conteúdo às estratégias de promoção da fundação,
às políticas de transparência e às preferências do público podem justificar as mudanças
observadas na disposição das seções da revista. Entre as MFC n o 61 e no 63, existiam dez
seções fixas, sendo elas: Ao leitor; Índice; Ciência Aberta; Entrevista; Especial; Lembra
dessa?; 5 perguntas para; Leituras; Hiperlink; e Varal. Além disso, as publicações contavam
com oito matérias de DC abordando áreas distintas do conhecimento.
Já foi mencionado anteriormente o que são as seções Ao leitor, Ciência Aberta e
Leituras. O Índice ocupa a página 4 e traz uma prévia de cada reportagem e seção da revista.
Entrevista segue o padrão tradicional do jornalismo, o esquema pergunta/resposta, e não se
restringe a cientistas mineiros, nem aborda pesquisas específicas. Ela amplia as discussões
para a área de pesquisa do entrevistado e evidencia sua opinião sobre assuntos atuais e de
repercussão na mídia, como a conversa com Carlos Barreira Martinez sobre a crise hídrica
brasileira.
A seção Especial exibe a reportagem destacada na capa da revista. Essas matérias
ganham mais espaço que as demais, entre seis e sete páginas, enquanto as outras ocupam de
duas a três páginas. Lembra dessa? aborda pesquisas que já foram apresentadas em edições
passadas da MFC. Segundo Ribeiro et al. (2017), ao verificar o andamento e os resultados do
projeto, a seção caracteriza o jornalismo científico feito pela revista como aquele que “[...]
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não apresenta a ciência como fatos isolados ou projetos concluídos, mas busca resgatar a ideia
de ciência como processo, em constante construção e modificação.” (RIBEIRO et al., 2017, p.
45). A seção esteve presente na revista entre as edições de no 25 e no 64. Já a seção 5
perguntas para, que entrevistava pesquisadores e personalidades ligadas à produção do
conhecimento, como gestores de instituições e políticos, também deixou de existir a partir da
edição no 64.
Hiperlink e Varal ainda constam na estrutura da MFC, sendo a primeira destinada
a aproximar a produção do impresso a do blog, disponibilizando aos leitores o link do
conteúdo on-line. A segunda, que ocupa a página 50, traz “[...] fotografias e imagens que
mostram diferentes ângulos da ciência, desde trabalhos de campo até lentes de microscópios”
(OLIVEIRA et al., 2017, p. 47).
Na edição no 65, Lembra dessa? é substituída por Vida de cientista. A seção Ao
leitor, assinada pela diretora de redação, Vanessa Fagundes, apresenta mais uma novidade:
[...] a cada edição, o perfil de um pesquisador de renome, buscando retratar não
apenas suas conquistas profissionais, mas também seu dia a dia fora do laboratório,
suas fontes de inspiração e seus hobbies. A ideia é mostrar que o cientista é uma
pessoa como qualquer outra, com problemas, alegrias e dilemas. Para a “estreia”, a
repórter Marina Mendes conversou com o físico Ado Jório Vasconcelos, do Instituto
de Ciências Exatas da UFMG. (MFC, 2016, p. 3).

Contemporâneas é a última mudança que observamos no decorrer desta pesquisa.
A proposta da seção, inaugurada na edição no 69 (março a maio de 2017), é discutir temas
recentes e de repercussão na mídia. Vanessa Fagundes, na seção Ao leitor, fala sobre a
modificação:
[...] chamo a atenção para as mudanças no design da revista. Algumas estão
evidentes, como a alteração na ordem de algumas seções; outras, os leitores não
perceberão de imediato. De forma geral, Minas Faz Ciência ficou mais bonita, com
páginas mais leves e ilustrações que dialogam com o texto. Mérito de nossa equipe
de design! A turma do conteúdo não ficou para trás e também propôs novidades.
Uma delas é a seção ‘Contemporâneas’, que discutirá, com a ajuda de especialistas,
temas que recentemente monopolizaram os debates na grande imprensa e as
conversas nas redes sociais. Para a estreia da seção, optamos por falar sobre a pósverdade, verbete que foi considerado a palavra do ano de 2016 pelo dicionário
Oxford. (MFC, 2017, p. 4).

Com essa novidade, deixa de existir a seção Vida de cientista. Assim, na última
edição analisada, MFC nº 71 (setembro a novembro de 2017), permanecem as seções: Ao
leitor; Índice; Ciência Aberta; Entrevista; Especial; Hiperlink; Contemporâneas; e Varal;
além das dez reportagens sobre projetos e pesquisas mineiras.
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Para além das características estruturais descritas até o momento, o acesso aos
estudos de Ocáriz (2013), Gonçalves (2013) e Duque (2017) e nossas impressões permitem
elencar alguns traços do texto de

DC da revista Minas Faz Ciência. As análises das

autoras identificam a ausência de contrapontos ou questionamentos que passam uma imagem
de verdade às pesquisas. Isso se deve ao uso prioritário das fontes primárias, ou seja,
entrevistas com produtores do conhecimento, cientistas e representantes de instituições
científicas. Nas 45 matérias examinadas por Duque (2017), 66% foram desenvolvidas com
base em apenas uma fonte primária especializada, 17,8% trouxeram depoimentos de mais de
duas fontes primárias e somente 15,6% mostraram pontos de vista externos à pesquisa, o que
a autora considera como fontes secundárias (DUQUE, 2017, p. 149). A pesquisadora
considera somente as fontes testemunhais, logo, as fontes documentais ficam de fora da
porcentagem apresentada. Em relação ao contraponto, ela chama atenção para a ausência,
apenas duas das 45 reportagens trazem opiniões dissonantes.
É rara a presença dos “sujeitos comuns” como personagens das narrativas, outro
fator que dificulta a presença de múltiplas vozes nas reportagens. A articulação entre
diferentes projetos só é notada quando há vínculo com a pesquisa divulgada, ou seja, quando
se estabelece uma cadeia cooperativa entre pesquisadores ou instituições para o
desenvolvimento da pesquisa em questão. Todos esses quesitos prejudicam o processo crítico
de comunicação pública da ciência. No entanto, compreendemos que essa postura está de
acordo com os objetivos e as estratégias da assessoria de imprensa da Fapemig.
Já o quesito contextualização parece ser valorizado pela equipe de produção da
MFC, que utiliza dados oficiais e estatísticos, exemplos estrangeiros e nacionais e fenômenos
naturais para abordar a relevância e a necessidade do desenvolvimento da pesquisa em
questão. A abordagem da conjuntura política, social e econômica é um direcionamento
editorial. Segundo Maurício Guilherme Silva Jr., editor-chefe da publicação,
[...] a busca por equilíbrio entre ações ‘convencionais’ e ‘experimentais’ dá-se, em
Minas faz Ciência, por meio do incentivo a coberturas calcadas em dois princípios
básicos: 1) contextualização informacional e 2) instauração de diálogos entre a
revista e seus leitores. (SILVA JR., 2017, p. 31).

Por fim, compartilhamos as percepções de Duque (2017) sobre o cuidado dos
repórteres em retratar a atividade científica como uma prática colaborativa e processual.
Observamos que as reportagens buscam evidenciar a motivação das pesquisas, o processo que
culmina nos resultados divulgados e os vínculos com pesquisas anteriores e futuras. Duque
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(2017) ressalta a preocupação dos repórteres em mostrar os entraves dos projetos, ou seja,
colocar que:
[...] a pesquisa não depende apenas de esforços intelectuais, mas de conjuntura
econômica, parece ser uma preocupação constante da publicação. Muitas vezes, foi
anunciado o possível fim de um projeto com eficácia demonstrada, caso não
houvesse mais recursos. O apoio governamental a causas que impactam a população
é abordado nos textos, assim como políticas públicas de desenvolvimento
econômico e social. (DUQUE, 2017, p. 157).

Na narrativa que desenvolvemos para mapear as redes que compõem o discurso
de divulgação da ciência em MFC, buscamos destacar os actantes que aparecem nas
reportagens. Alguns apontamentos expostos aqui são observados em nossa análise, exposta no
Capítulo 6.
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4 REFERENCIAIS DA PESQUISA: TEÓRICO-CONCEITUAIS-METODOLÓGICOS
E ANALÍTICOS

Este capítulo apresenta os principais aportes teóricos, conceituais, metodológicos
e analíticos utilizados no desenvolvimento deste trabalho. Está subdividido em três seções. Na
primeira, apresentamos um breve percurso histórico, evidenciando algumas mudanças nas
abordagens sociológicas da ciência. Buscamos demonstrar como a proposta de estudar a
ciência e a tecnologia contemplando prática e conteúdo contribui para o surgimento de novas
concepções para os Estudos Sociais da Ciência, entre elas, a Teoria Ator-Rede (ANT). Na
segunda parte, expomos a introdução do pesquisador francês Bruno Latour na sociologia da
ciência, apontando relações da sua atividade e seu pensamento com o campo. Por fim,
tratamos dos principais conceitos da ANT e como ela tem sido utilizada por alguns
pesquisadores brasileiros em suas investigações. Eles ajudam-nos a compreender melhor a
perspectiva teórico-metodológica adotada, assim como vislumbrar possíveis caminhos para
condução das análises.

4.1 Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia

Desde o século XVI, com o início da Revolução Científica, a ciência e os
cientistas trabalham para manter a superioridade do conhecimento que produzem em relação a
outros tipos de conhecimentos. Para o grupo dos cientistas, o discurso científico tem mais
autoridade que as “superstições” do homem comum para dizer sobre os fenômenos da vida.
Essa superioridade que eles acreditam possuir origina-se, por exemplo, da maneira como o
conhecimento científico “descobre coisas”. Ou seja, os princípios e os métodos que regem a
ciência moderna proporcionam aos cientistas conhecerem a verdade da natureza. A divisão da
ciência em diferentes áreas do conhecimento, o procedimento específico para analisar os
objetos, a linguagem própria, objetiva, precisa e neutra para comunicar os resultados obtidos
nos experimentos e nas observações são alguns requisitos que sustentam a prática científica
moderna.
Como assumimos a perspectiva do estudioso Bruno Latour para elaborar esta
pesquisa, é necessário questionarmos: afinal, o que significa ser moderno? O autor explica
que as palavras “moderno”, “modernização” e “modernidade” aparecem para marcar uma
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divisão entre um passado arcaico e estável e um presente evoluído, iluminado (LATOUR,
2010, p. 15). Ser moderno significa, portanto, romper com um tempo primitivo, obscuro.
Veremos no desenrolar deste capítulo como Latour (2010) sustenta o argumento de que
jamais fomos modernos.
No entendimento contemporâneo, a ciência é comumente associada a valores
como qualidade de vida, autonomia, conforto, prosperidade e saúde. Por demonstrar tal
relevância, o campo da sociologia da ciência debruça-se, desde o século XX, também na
tarefa de compreender esse empreendimento da sociedade moderna. Autores como Baptista
(2009) e Premebida et al. (2011) relacionam o momento da constituição desse campo de
estudo à perspectiva mertoniana. Os primeiros estudos de Merton focalizam as ligações entre
os contextos sociais e os tipos de conhecimentos. Posteriormente, ele passa a se dedicar à
análise institucional da ciência e ao seu ethos. Merton conclui que valores compartilhados por
cientistas e organizações, de caráter moral e técnico, contribuem para o progresso científico.
Essa visão destaca o papel das normas e dos valores morais na dinâmica científica,
ocasionando quatro imperativos institucionais identificados por Merton (apud BAPTISTA,
2009):
1)Universalismo: traduz a pretensão de verdade da ciência e estabelece como
critérios de cientificidade a objetividade e impessoalidade; 2) Comunismo: afirma o
compartilhamento dos resultados e descobertas científicas e limita o direito de
propriedade sobre os resultados científicos, cabendo aos cientistas apenas os
benefícios do conhecimento acumulado e o reconhecimento do mérito;
3)Desinteresse: estabelece que a ciência não pode ser movida e constituída por
interesses pessoais e por razões não científicas; 4) Ceticismo organizado: afirma a
imparcialidade da ciência tendo em vista os critérios empíricos-lógicos que
orientam o seu desenvolvimento (MERTON, 1979, p. 39). (BAPTISTA, 2009, p. 4).

Conforme exposto no apanhado histórico de Premebida et al. (2011), as
abordagens clássicas dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), a exemplo da
perspectiva mertoniana, privilegiam como tema de suas investigações as instituições
científicas, sendo “[...] consenso a alegação de que à sociologia não cabia o estudo do
conteúdo do conhecimento gerado” (PREMEBIDA et al., 2011, p. 25). Isso significa que os
ESCT problematizam a interferência dos fatores sociais (externos) no curso (interno) da
ciência. Assim, institui-se uma divisão de trabalho entre sociologia e filosofia da ciência,
sendo esta a responsável pela abordagem internalista dos estudos científicos.
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Apesar das críticas à perspectiva mertoniana, é importante destacar que o autor é
uma referência importante na constituição do campo de estudo da sociologia da ciência, sendo
um dos precursores de tal domínio. Baptista (2009) ressalta que:
[...] a visão mertoniana está longe de romper com uma concepção essencialista de
ciência, mas de qualquer forma problematiza a autonomia científica ao estudar
a influência do puritanismo, do mercado e da indústria armamentista na definição
das agendas e das prioridades dos programas de pesquisa. (BAPTISTA, 2009, p. 6).

A partir de 1970, David Bloor, por intermédio do Programa Forte da Sociologia
do Conhecimento, inaugura uma nova fase dos estudos ESCT. O programa recebe esse nome
porque visa a superar a inibição típica dos sociólogos frente às hard sciences, pois eles
atribuem ao conhecimento científico um domínio lógico-cognitivo interno inacessível à
análise sociológica (BAPTISTA, 2009). Portanto, para Bloor, os estudos de sociologia ou
história da ciência devem considerar tanto o contexto social quanto o conteúdo científico
(FREIRE, 2006, p. 48). Assim, as abordagens orientadas pela concepção de Bloor buscam
traçar as ligações entre os laboratórios e centros de pesquisa e o mundo exterior ao qual estão
inseridos. Conforme explica Premebida et al., a seguir:
[...] o que unifica as diversas abordagens e enfoques destes estudos é que todas elas
tendem a refletir o conhecimento científico muito mais no âmbito do ‘mundo da
práxis cotidiana’ do que nos enfoques mais tradicionais derivados da filosofia da
ciência ou das discussões sobre seus determinantes epistemológicos. (PREMEBIDA
et al., 2011, p. 29).

Baptista (2009) complementa a síntese de Premebida et al. (2011) ao explicar que
a ciência está fundada sob uma prática, portanto, a natureza desse conhecimento precisa ser
fundamentada por sua prática, mesmo no que se refere ao método. Por isso, a única maneira
de compreender a realidade dos estudos científicos é acompanhar os cientistas em ação. Nesse
sentido, começa a ganhar espaço os estudos etnográficos de laboratórios, de projetos
científicos e tecnológicos e de controvérsias científicas. Com tais estudos, as restrições a
certos aspectos da ciência, como os meios e os procedimentos da produção do conhecimento,
passam a ser questionadas.
Além de se opor à divisão internalista/externalista, Bloor ainda critica o modo
autoexplicável como são abordados os aspectos racionais da ciência, alegando que a
sociologia também deve se interessar pelos erros e fracassos da prática e do conteúdo,
considerando nesse processo as causas “não-sociais”. Segundo Baptista (2009),
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[...] o argumento defendido por Bloor é de que não existe nada de transcendental no
conhecimento científico que lhe assegure uma autonomia própria, uma lógica
interna que se auto-explique. Ao contrário, a concepção de conhecimento que adota
anula a distinção epistemológica entre conhecimento racional e sistemático e
conhecimento ordinário ou senso comum (BAPTISTA, 2009, p. 8).

Ao iniciar um programa de investigação social para examinar as causas que levam
distintos grupos sociais, em diferentes épocas, a selecionar determinados aspectos da
realidade como objeto de estudo e explicação científica, Bloor desenvolve um arcabouço
teórico-epistemológico que refuta a visão hegemônica da ciência e o enfoque externalista. A
partir de então, o trabalho dos cientistas começa a ser considerado como uma construção
social influenciada tanto por aspectos internos da ciência como pela sociedade em geral
(FREIRE, 2006, p. 48). Nesse cenário, surge a Teoria Ator-Rede (ANT), uma proposta
teórico-metodológica utilizada para seguir cientista e engenheiros sociedade afora (LATOUR,
2011). O autor com obra mais expressiva na atualidade acerca dessa temática é o teórico e
pesquisador francês Bruno Latour.

4.2 A Teoria Ator-Rede e a proposta latouriana

Na seção anterior, apresentamos o cenário que propicia o desenvolvimento de
novas concepções para os Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT). A introdução é
necessária para melhor compreensão da proposta latouriana que sofre influência dos estudos
de Bloor15. Como veremos adiante, é deste autor, por exemplo, a ideia inicial de simetria. É
importante também para diferenciarmos a Teoria Ator-Rede (ANT) da sociologia tradicional.
Kropf e Ferreira (1998) afirmam que Latour desconhecia a existência dos estudos
sociais da ciência na época da pesquisa de campo realizada no Instituto Salk, na Califórnia,
que originou o livro Vida de Laboratório (1997). Essa investigação introduz Latour em uma
nova linha de pesquisa, e sua obra marca o debate contemporâneo da sociologia da ciência
(KROPF; FERREIRA, 1998, p. 590).
Entre 1975 e 1977, o francês dedica-se à observação das atividades cotidianas do
grupo de pesquisa do cientista Roger Guillemin em seu local de trabalho, o Instituto Salk. A
etnografia de um laboratório tem origem no seguinte questionamento: “[...] o que aconteceria
a essa grande divisão entre raciocínio científico e raciocínio pré-científico se os mesmos
15A

influência de outros autores também pode ser identificada nas obras latourianas, como Deleuze e Guatarri, e
a noção de rizoma que é associada a noção de rede, Michel Serres e o conceito de tradução, e Michel Foucault,
origem da noção de dispositivo.
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métodos de campo usados para estudar os agricultores da Costa do Marfim fossem aplicados a
cientistas de primeira linha?” (KROPF; FERREIRA, 1998, p. 589). É essa perspectiva
metodológica, alicerçada na Antropologia, que Kropf e Ferreira (1998) destacam como o
ponto de entrada de Latour nos estudos sociais da ciência. Freire (2006) também ressalta que
o diferencial do estudo realizado por Latour e Woolgar, autores da obra Vida de Laboratório
(1997), é a descrição da prática científica tal como os antropólogos fazem com as tribos
selvagens. Ele acrescenta em nota:
Segundo Moraes (2003), Latour afirma um enfoque antropológico das ciências e das
técnicas entendendo a palavra antropologia não em sua referência ao antroposhomem, mas ao estranhamento que comportam as pesquisas antropológicas de
outras civilizações e para frisar o sentido empírico de suas investigações. (FREIRE,
2006, p. 62).

Para Latour a experiência que as investigações antropológicas oferecem é mais
rica e vantajosa que os métodos tradicionais da sociologia, porque permitem aos próprios
atores criar e descrever o mundo estudado. Nas palavras do autor:
Os antropólogos, ocupando-se de pré-modernos e não tão pressionados a imitar as
ciências naturais, foram mais felizes e permitiram que seus atores criassem um
mundo bem mais rico. De várias maneiras, a ANT é simplesmente uma tentativa de
dar tanto espaço aos membros da sociedade contemporânea para definirem a si
próprios quanto o oferecido pelos etnógrafos. (LATOUR, 2012, p. 68).

Para compreender as diferenças entre a proposta latouriana e a sociologia
tradicional, é essencial destacar suas origens etnográficas, pois muito de sua teoria está
fundamentada nesse método de observação e no fato de permitir que a voz dos atores seja
priorizada nos relatos. Enquanto na sociologia o analista escolhe um contexto préestabelecido para enquadrar os atores; na ANT, o movimento dos atores revela o contexto.
Apesar de terem despontado no mesmo período, a década de 1970, as novas
perspectivas dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT) e a ANT têm como marco
inicial disciplinas distintas. Como procuramos demonstrar anteriormente, a primeira advém da
Sociologia; e a segunda, da Antropologia. Porém, isso não significa que elas se
desenvolveram de forma paralela; pelo contrário, é inegável a presença dos debates
sociológicos no desenvolvimento da ANT. O próprio Latour reconhece no livro Reagregando
o Social (2012, p. 139), ao falar do subcampo original ao qual pertence a sociologia da
ciência, que começa suas investigações com os sociólogos do conhecimento científico ou
estudantes de Ciência e Tecnologia. Em nota de rodapé esclarece: “[...] embora nunca tenha
usado esses rótulos, exatamente porque eles conservam vivos os diferentes domínios que têm
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de dissolver, não tenho problema em dizer que a ANT pertence aos campos da ciência, da
tecnologia e da sociedade.” (LATOUR, 2012, p. 139).
Mas é importante ressaltar que, apesar da proposta de Bloor e do Programa Forte
em Sociologia do Conhecimento afastar-se da visão mertoniana de sociologia da ciência, para
Latour, ainda assim, a ciência não é passível de ser analisada. Isso porque a nova perspectiva
dos estudos ESCT mantém o mesmo aporte teórico e as mesmas ferramentas metodológicas
para fornecerem uma explicação social da ciência, assim como conserva a assimetria entre
explicações internalistas e externalistas ao separar domínios cognitivos de domínios sociais
no estudo da ciência. Na visão latouriana, o objeto da sociologia são as relações, os laços que
conformam o mundo. Ao preservar a dicotomia interior/exterior, os vínculos que geram a
ciência, as leis, a religião, a cultura e a sociedade são cortados. Não há como seguir essas
ligações heterogêneas utilizando os conceitos da sociologia tradicional.
Para Latour, nenhuma explicação social da ciência é possível, porque não é a
sociedade que determina a ciência, a tecnologia ou a natureza. Não existe uma relação de
superioridade ou poder, na verdade, ciência, tecnologia, natureza e sociedade produzem umas
às outras. Ele não nega a sociologia, apenas diz que ela precisa de uma nova teoria que possa
ser empregada para analisar a ciência e os demais segmentos do mundo moderno. Assim, o
autor usa o fracasso em oferecer uma explicação social convincente sobre os fatos científicos
como “[...] trampolim – nenhuma explicação social da ciência é possível – abre um novo
caminho para teoria social: o social nunca explicou nada; pelo contrário, ele é que tem de ser
explicado.” (LATOUR, 2012, p.143).
A fim de alcançarmos esse novo caminho para a teoria social, iniciamos por um
ponto de convergência entre a nova concepção de ciência, introduzida nos anos 1970, e a
ANT. A imersão no cotidiano do laboratório de Guillemin, na Califórnia, permite a Latour
observar como se dá a produção do conhecimento científico. Ao romper com a visão
hegemônica da ciência, a análise latouriana retrata a ciência como um conhecimento fundado
sobre uma prática e não sobre ideias. Conforme explica Jurandira Gonçalves (2013):
Os autores defendem que, ao contrário do preconizado pela epistemologia, a ciência
não se diferencia de outras práticas sociais em função de uma superioridade
cognitiva derivada da racionalidade intrínseca a essa atividade. Sendo assim, o
cientista é visto como um ator social – como outros – ou alguém que se utiliza de
estratégias persuasivas que visam garantir a aceitação dos enunciados por ele
produzidos (LATOUR e WOOLGAR, 1997). (GONÇALVES, 2013, p. 69).
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Assim, Latour e Woolgar argumentam que a ciência e a tecnologia, marcas da
sociedade moderna, são um sistema de convenções socialmente estabelecido e reproduzido,
conforme afirma um dos postulados de David Bloor. Ao falar sobre a produção de enunciados
como uma estratégia para consolidação dos fatos científicos, Gonçalves (2013) vai ao
encontro do princípio pragmático da simetria formulado por Bloor.
Para dar conta de abordar os aspectos internos e externos à ciência em seus
estudos, Bloor aplica o mesmo tipo de causa a fim de explicar as crenças valorizadas como
verdade e aquelas recusadas, ou seja, falsas, erradas. Kropf e Ferreira (1998) explicam que
“[...] tanto o enunciado científico ‘verdadeiro’ quanto o ‘falso’ assumem tais atributos não por
suas qualidades internas distinguidas pelo ‘bom’ ou ‘mau’ uso do método científico, mas em
função de um processo social de convencimento que possibilitou que eles fossem
reconhecidos enquanto tais.” (KROPF; FERREIRA, 1998, p. 592). Isso significa que,
essencialmente, não há diferença entre verdade e erro (FREIRE, 2006, p. 48).
Para exemplificar que a ciência é uma construção social recorremos ao exemplo
de Watson e Crick esforçando-se para definirem uma forma para o DNA em 1951. De acordo
com Latour (2011), naquela época, ainda não se sabia se a forma do ácido desoxirribonucleico
era de hélice tripla ou dupla, se as pontes de fosfato ficavam dentro ou fora da molécula, ou
até mesmo se era de fato uma hélice. A única pista que os pesquisadores tinham era um raio X
com fotos do DNA cristalizado que pertenciam a Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Além
de todas essas incertezas, os jovens pesquisadores ainda tinham que lidar com as pressões do
tempo, visto que Linus Pauling estava prestes a revelar a estrutura do DNA, e as pressões do
chefe, Sir Lawrence Bragg, que não autorizou o trabalho com o DNA. Ao longo do texto,
Latour (2011) demonstra como Watson e Crick se movimentaram para construir o fato
científico mostrando que a ciência é uma mistura de pontes de hidrogênio com prazos finais,
publicação de resultados com a avaliação da reputação dos cientistas, a química vigente com
leis esquecidas, assim por diante. Ou seja, para tomar uma decisão os cientistas consideraram
uma série de fatores heterogêneos que extrapolam os limites do material e da “natureza”.
Outra lição que o exemplo da dupla hélice denota é que, para um fato se sustentar
e ser tomado como verdade, precisa primeiro convencer as pessoas interessadas. Quando
Watson e Crick chegaram ao modelo da dupla hélice, estavam apoiados pelas leis de Chargaff
e o significado biológico da divisão do gene em duas partes. Entretanto, eles ainda precisavam
conquistar a aprovação de Donohue, cristalógrafo norte-americano que trabalhou no mesmo
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laboratório que os jovens químicos, do chefe Bragg, de Wilkins, Franklin e Pauling. A cada
pessoa que eles convenciam, tornava a estrutura da dupla hélice mais correta e, assim,
conseguiam aliados amarrados a nova estrutura e pela nova estrutura (LATOUR, 2011, p. 20).
A descrição do processo de construção da estrutura do DNA, em 1951, traz a tona
o trabalho de negociação entre os cientistas e destes com os atores externos a seus
laboratórios. Para isso, eles utilizam estratégias de argumentação persuasiva ou enunciação 16.
Assim, recuperamos a discussão do princípio pragmático da simetria de Bloor que diz não
haver diferença entre verdade e erro. Quando Latour opta por analisar a ciência em ação e
evidencia o processo de enunciação, fica claro que a “verdade” não é uma qualidade interna
de um fato científico bem-sucedido, mas um processo que mistura erros, acertos e aspectos
internos e externos à própria comunidade científica.
O conceito de simetria ganha relevância nos estudos de Michel Callon, John Law
e Bruno Latour. Além de explicar o erro e a verdade por meio de um quadro comum de
interpretação, Latour (2010) defende que a natureza e a sociedade também devem ser tratadas
sob o mesmo plano. Ou seja, assim como as novas abordagens dos estudos sociais da ciência,
a Teoria Ator-Rede contesta as grandes divisões que constituem a sociedade moderna, tais
como

internalista/externalista,

natureza/sociedade,

natureza/cultura,

sujeito/objeto

(BAPTISTA, 2009, p. 3).
Latour e Callon estendem, em suas análises, a simetria às coisas, propondo, assim, o
princípio de simetria generalizada, que consiste “[...] na equivalência e simetria analítica entre
humanos e não humanos nos processos sociotécnicos” (PREMEBIDA et al., 2011, p. 27).
Latour esclarece que alcançar simetria para a ANT “[...] significa não impor a priori uma
assimetria espúria entre ação humana intencional e mundo material de relações causais”
(LATOUR, 2012, p. 114, grifos do autor). Ou seja, para a ANT, a relação de igualdade entre
pessoas e coisas parte do pressuposto que os inumanos não são excluídos das redes17.
Para os autores, não há de antemão o mundo das coisas em si de um lado e o mundo
dos homens entre si de outro, pois natureza e sociedade são ambas efeitos de redes
heterogêneas. Isso não quer dizer que suas redes sejam compostas pelos mesmos
elementos, mas que podem que podem ser descritas da mesma maneira, tratadas sob
os mesmos termos. Dito de outro modo, o princípio de simetria generalizada
significa partir da necessária explicação simultânea da natureza e da sociedade, ao
contrário do hábito de se fazer recair exclusivamente sobre a sociedade todo o peso

16

Um exemplo deste movimento é a translação de interesses que iremos explorar ao longo deste capítulo e do
capítulo metodológico.
17 Mais adiante esclarecemos o que é este conceito para Teoria Ator-Rede.
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da explicação, o que resulta na permanência de um esquema assimétrico (DOSSE,
2003). (FREIRE, 2006, p. 49).

Desse modo, os não-humanos são dotados de ação, mas o que define a
participação deles ou dos humanos na construção dos fatos é o efeito que cada um exerce
sobre os demais. Com tal característica, Latour introduz a ideia de agência18 que complementa
a noção de simetria para ANT, uma vez que tem agência quem ou aquilo que produz efeito na
rede. Assim, ao se dispor a observar o movimento dos actantes, Latour observa tanto os
humanos quanto os não-humanos que estão agindo. Oliveira explica que o termo actante é
utilizado por Latour para substituir ator porque não carrega o peso da personificação dos
envolvidos e evidencia a importância dos objetos para a ANT (OLIVEIRA, F., 2016, p. 20).
Sendo assim, empregamos o termo actante para referirmos aos humanos e aos não-humanos.
A ação das coisas em relação à dos humanos é percebida quando elas precisam
autorizar, permitir, conceder, estimular, ensejar, sugerir, influenciar, interromper, possibilitar,
proibir, etc. Vejamos um exemplo:
Sem dúvida, você se transformou num saco de batatas diante do aparelho de TV
principalmente por causa do controle remoto, que lhe permite passar
pachorrentamente de um canal a outro - no entanto, não há semelhança alguma entre
as causas de sua imobilidade e a parte de sua ação assumida por um sinal
infravermelho, muito embora se saiba que seu comportamento foi permitido pelo
aparelhinho. (LATOUR, 2012, p. 116, grifos do autor).

Outra maneira de perceber a ação dos não-humanos, como lembra Freire (2006, p.
49), é pensar que todas as interações entre pessoas é mediada por objetos, como telefone,
internet, computador, fotografia, papéis, etc. A autora cita como exemplo a relação
estabelecida entre ela e o leitor de seu artigo, que, para existir, precisa da ação do computador,
da impressora, da revista, do texto, dos revisores, dos editores e dos técnicos. Assim, o social
é visto como uma rede heterogênea, constituída pela associação de humanos e não-humanos.
Isso posto, podemos compreender a proposta da Teoria Ator-Rede como uma
recusa a esquemas pré-definidos e a contextos generalizadores de diversas situações da
realidade. Em contraponto à sociologia tradicional, a ANT busca dar conta da
heterogeneidade dos coletivos que sustentam os pilares da modernidade como ciência,
religião, política, natureza, entre outros.

18

No decorrer deste estudo, a ideia de agência será aprofundada por meio dos conceitos de mediador e
intermediário. Ver página 61.
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Em Jamais Fomos Modernos (2010), Latour inicia a explicação da constituição
moderna com base na leitura dos jornais, a reza do homem contemporâneo. A análise das
notícias e reportagens expõe a divisão do mundo em diversos compartimentos específicos,
presumindo que a gestão da natureza cabe aos cientistas; enquanto a gestão da sociedade, aos
políticos. Todavia, o autor observa que a purificação dos domínios natural e social, na
verdade, produz a proliferação de híbridos. Para ilustrar a presença dos híbridos e, ao mesmo
tempo, a purificação das coisas, o autor traz o exemplo dos aerossóis:
Aperte o mais inocente dos aerossóis e você será levado à Antártida, e de lá à
universidade da Califórnia em Irvine, às linhas de montagem de Lyon, à química dos
gases nobres, e daí talvez até a ONU, mas este fio frágil será cortado em tantos
segmentos quantas forem as disciplinas puras (LATOUR, 2010, p. 8).

Os aerossóis aparecem tanto como um objeto científico – actante de estudos
científicos que analisam a emissão de gases poluentes e mudanças climáticas – quanto um
objeto político – que chama à cena os governantes e as instituições políticas para controlar a
ação dos actantes poluentes. Ao redefinir a relação entre ciência e política e misturar humanos
e não-humanos, os aerossóis são analisados por Latour como actantes híbridos.
Freire (2006) complementa nossa exposição dizendo que:
Essa proliferação de objetos que já não podemos considerar nem totalmente naturais
nem totalmente sociais nos faz questionar sobre essa radical separação entre
natureza e cultura produzida pelo mundo moderno. Conforme demonstra Latour, na
prática nunca paramos de criar esses híbridos, apenas recusávamos assumi-los para
defender um paradigma que já não se sustenta mais, o que o conduz a afirmar de
modo categórico que jamais fomos verdadeiramente modernos. É preciso então
questionar este paradigma fundador para que possamos compreender nosso mundo
atual através de um olhar moderno. (FREIRE, 2006, p. 53).

Consequentemente, a proposta de Jamais Fomos Modernos (2010) é reatar o nó
górdio19 que separa a natureza da cultura ou a natureza da sociedade. Para isso, deve-se
observar como se estabelecem os vínculos entre os atores e traçar a rede. Os críticos da ANT
alegam que os estudos latorianos se resumem à natureza, à política ou ao discurso. Entretanto,
o interesse da ANT não diz respeito apenas à natureza ou ao conhecimento, ela quer saber
sobre o envolvimento da natureza e do conhecimento com os sujeitos e os coletivos. Não pode
também ser reduzida ao social, visto que dá poder de agência aos objetos. Por fim, para o
discurso, Latour explica que os estudos ANT não olham para o texto isolado, mas como este
se conecta à natureza das coisas e ao contexto social.
19

Empecilho aparentemente insuperável; dificuldade que parece não ter solução.
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Após compreender o trabalho moderno de purificação e proliferação dos híbridos
e propor a aplicação da simetria generalizada, Latour convoca o parlamento das coisas
constituído pela natureza e seus representantes, ou seja, os cientistas que falam em seu nome,
e pelas sociedades e seus representantes, ou seja, os objetos que as sustentam desde sempre
(LATOUR, 2010, p. 142).
4.3 A Teoria Ator-Rede e a Sociologia das Associações

Como vimos anteriormente, a orientação da Teoria Ator-Rede aos estudiosos é a
de romper com a divisão das temáticas de análise, ou seja, acabar com a dicotomia
internalista/externalista, assim como rechaça todas as dicotomias da sociedade moderna. Para
analisar o mundo levando em consideração sua hibridização, Latour (2012) elabora um
método que se contrapõe à “sociologia do social” e às fórmulas, às explicações e aos
contextos prontos e determinados. Desse modo, o autor recomenda a reformulação da
Sociologia retomando o sentido etimológico da palavra sócio-logia, a qual, segundo o
estudioso, originou-se do latim “sócius” (associação) e do grego “logus” (estudo). Ao resgatar
a ideia de associação e laços, o autor retoma a definição do movimento constante de
associação e reassociação, porém, estendendo-o aos não-humanos.
Na visão latouriana, a sociologia tradicional – ao impor um contexto social para
suas observações que explica ou justifica a ação dos atores ali inseridos, revelando, por
exemplo, a existência de uma força oculta que rege a sociedade –, na verdade, interrompe o
movimento de associações em vez de retomá-lo (LATOUR, 2012, p. 25). Isso porque ela
considera os atores meros informantes que desconhecem a influência das forças ocultas em
suas práticas cotidianas. A sociologia acomodou-se a enquadrar seus objetos de estudo em
explicações pré-determinadas, interpretações comuns a toda atividade “social” que sempre
revelam os interesses “por detrás dela”.
Em contraste, a sociologia de associações diz que o social é que deve ser
explicado. Para compreender as associações, é necessário se aproximar dos actantes e seguir
seus rastros. Latour (2012) justifica que a restrição do significado da sociologia limita as
análises aos humanos e à noção de sociedade moderna. Ao conceder nova acepção à tarefa da
sociologia, o autor demonstra como as correntes tradicionais não dão conta da complexidade
das associações que produzem fenômenos híbridos. “Sob este ângulo, o adjetivo social não
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designa uma coisa entre outras, como um carneiro negro entre carneiros brancos, e sim um
tipo de conexão entre coisas que não são, em si mesmas, sociais.” (LATOUR, 2012, p. 23,
grifo do autor).
Desse modo, as análises ANT procuram reunir em seus relatos a ação coletiva,
que arregimenta forças heterogêneas, não apenas as de origem social20. Latour (2012)
substitui o termo “sociedade” por “coletividade” como sendo o mais coerente, em sua
perspectiva, com o objetivo de “[...] juntar novas entidades ainda não reunidas e que, por esse
motivo, obviamente não são feitas de material social.” (LATOUR, 2012, p. 112). E, conforme
já explicitado, denominação “ator” deve ser trocada por “actante”, termo mais adequado para
se referir aos humanos e não-humanos, que, ao se conectarem de maneira não hierárquica,
formam as redes que buscamos sinalizar.
É por meio dos rastros deixados pelas ações dos actantes que conseguimos
observar suas conexões e desconexões, dois tipos de movimento que tecem as redes
sociotécnicas. A ANT considera que a ciência e a tecnologia não são provenientes de uma
realidade pré-existente nem de atores com identidades atribuídas a priori, mas são construídas
pelo exercício constante daqueles actantes que a sustentam. Por isso, Latour (2011) propõe
que a entrada no mundo da ciência e da tecnologia deve ser pela porta de trás, da ciência em
construção (ou o que denomina de tecnociência21). Esse flashback permite constatar as
incertezas, o trabalho de diversos actantes, decisões, concorrências, controvérsias que não
aparecem quando a rede estabiliza-se e forma as caixas-pretas (LATOUR, 2011, p. 6).
A expressão “caixa-preta” representa um fato plenamente aceito ou objeto não
problemático. O termo é usado “[...] em cibernética sempre que uma máquina ou um conjunto
de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é desenhada uma caixinha preta, a
respeito da qual não é preciso saber nada, a não ser o que nela entra e o que dela sai.”
(LATOUR, 2011, p. 4). No decorrer do livro Ciência em Ação (LATOUR, 2011, p. 2015),
compreendemos a aparente estabilidade que um fato científico conquista ao se tornar caixapreta, o que somente é possível quando muitos elementos são levados a atuarem como um só.

20

Neste trecho, referimo-nos a uma das características da ANT, que é contemplar em seus relatos tanto a ação
dos humanos quanto a dos não-humanos, conforme descrevemos nas páginas 9 e 10.
21 Latour (2011, p. 273) utiliza a palavra tecnociência para descrever todos os elementos amarrados ao conteúdo
científico. Isso é necessário para diferenciar o que está associado à ciência em construção daquilo que ficou da
tecnociência depois de pronta.
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Isso significa que o trabalho dos cientistas de convencer outros actantes, os erros e
as decisões tomadas durante a construção de um fato científico são apagados quando a ciência
está pronta, sendo impossível imaginar a bizarra mistura de que são compostas (LATOUR,
2011, p. 10). Como destaca Kropf e Ferreira (1998, p. 594), um fato científico bem-sucedido é
aquele que perde seus atributos temporais e contextuais e se integra no conjunto de
conhecimentos edificados por outros fatos, característica que dificulta a atividade daqueles
que buscam descrever o processo de construção da ciência.
Por essa razão, Latour (2011) recomenda a análise da ciência em ação, pois,
quando a rede de atores que sustenta os fatos científicos está sendo fabricada, conseguimos
ver os movimentos de associação. Quando as redes sociotécnicas se estendem em grandes
proporções e se estabilizam, os fenômenos são atribuídos à natureza. Porém, enquanto as
caixas-pretas permanecem abertas, é possível identificar os argumentos e os movimentos dos
actantes envolvidos na tarefa de fortalecer uma determinada ideia e desacreditar propostas
contrárias. Latour (2011) explica esse movimento no trecho seguinte:
Quando alguém quer atacar a alegação de um colega, criticar uma visão de mundo,
modalizar uma afirmação, não pode simplesmente dizer que a Natureza está do seu
lado; ‘simplesmente’ nunca será suficiente. Será obrigatório o uso de outros aliados
além da Natureza. Se houver sucesso, então a Natureza será suficiente, e todos os
outros aliados e recursos serão redundantes. (LATOUR, 2011, p. 151, grifo do
autor).

Portanto, a ciência em ação é a ocasião ideal porque os próprios actantes
descrevem os vínculos que sustentam os fatos científicos, tornando evidente, também, o
processo de proliferação dos híbridos. Afinal, quando e como conseguimos visualizar as
trilhas deixadas pelos actantes? Latour (2012) oferece-nos uma lista de situações em que a
atividade de um objeto se torna perceptível. Como dito anteriormente, as ações tornam-se
observáveis apenas quando se fazem novas associações e, tratando-se de objetos, a tarefa é
ainda mais difícil, pois eles conseguem transmitir seus efeitos em silêncio. “Uma vez
construído, o muro de tijolos não pronuncia uma palavra – ainda que os pedreiros continuem
tagarelando e os grafites proliferam em sua superfície.” (LATOUR, 2012, p. 118).
Por tal motivo, o autor apresenta situações nas quais é possível obter descrições
das ações dos próprios objetos22, ou seja, produzir roteiros daquilo que eles induzem outros

22

Destacamos, assim como o próprio autor (LATOUR, 2012, p. 119), que tais situações contemplam tantos as
ações dos objetos como a de grupos e de humanos. O autor destaca os objetos em função da nova proposta
teórico-metodológica, visto que a sociologia tradicional não considera os rastros não-humanos.

63

actantes a fazer. Listamos a seguir as situações momentâneas nas quais podemos observar a
formação de laços tanto entre não-humanos quanto entre estes e os humanos.
A primeira solução é estudar as inovações e as controvérsias, momentos em que é
possível observar os bastidores da ciência, quando os construtores dos fatos e dos artefatos
científicos e tecnológicos tornam o processo de fabricação da ciência visível, mesmo para
aquelas pessoas que não estão diretamente envolvidas nas atividades dos laboratórios. É
comum, por exemplo, assistirmos a debates entre cientistas na mídia impressa, digital e
televisiva quando o assunto ainda não é um consenso, recurso que permite ao público em
geral conhecer as opiniões divergentes. No decorrer deste capítulo, descreveremos melhor o
papel que as controvérsias assumem no processo de fabricação dos fatos científicos. Para
facilitar a compreensão, buscamos um exemplo para pensarmos as inovações tecnológicas
como uma forma de observar a ciência em ação. Vejamos a seguir:
Se os carros elétricos vão salvar o mundo, eles têm que servir como substituto para
boa parte dos que queimam combustível. Para isso, não adianta cobrar centenas de
milhares de dólares. O Bolt, da GM, quer ser esse carro para as massas. Com preço
estimado em 35 mil dólares, ele será capaz de percorrer até 380 quilômetros com
uma carga de bateria. Mas ele tem um concorrente à altura: o Tesla Model 3. Neste
momento, os dois são a melhor esperança para o meio ambiente nesse campo. 23

As empresas citadas, assim como outras ao redor do mundo, objetivam
desenvolver veículos, supostamente, menos poluentes. O exemplo, além de atrelar os
interesses privados às demandas econômicas, ambientais e políticas, fala sobre a existência de
uma disputa entre corporações concorrentes. Se já existisse um carro que cumprisse os
requisitos citados no fragmento da matéria e se ele não apresentasse nenhum defeito que o
fizesse ser questionado, nós não teríamos acesso às relações que envolvem a construção dos
carros elétricos. Por isso, os momentos de instabilidade são preciosos para a Teoria AtorRede. Neles, podemos identificar a ação de alguns actantes que, com a formação das caixaspretas, tornam-se invisíveis.
O segundo momento consiste na inserção de objetos novos ou arcaicos no
cotidiano dos usuários, pois a falta de habilidade para manuseá-los e utilizá-los cria um
estranhamento que força novas associações ou o questionamento de tais objetos. O uso dos

23

Trecho retirado do site Exame intitulado “10 inovações tecnológicas que marcaram 2016”. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/10-inovacoes-tecnologicas-que-marcaram-2016/>. Acesso em 19 de julho
de 2017.
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computadores, a partir dos anos 1970, por um público mais amplo ilustra o segundo momento
citado por Latour (2012). Os modelos daquela época, mais próximo dos empregados
atualmente, considerando que a criação de tais máquinas foi na década de 1940, causaram
desconforto e até irritação nos primeiros contatos com seus usuários. Estes tiveram que se
adaptar a um novo modo de trabalhar, estudar e se comunicar. Hoje em dia, com a frequente
atualização de softwares, aplicativos e equipamentos, experimentamos um processo constante
de reciclagem de nossas habilidades.
Os acidentes são apontados como uma terceira possibilidade de protagonismo dos
objetos. Um exemplo citado pelo autor é o acidente do ônibus espacial Columbia que, em
poucos minutos, transformou-se de um complexo e inovador instrumento humano numa
chuva de fragmentos despencando sobre o Texas (LATOUR, 2012, p. 121). Com isso, o autor
demonstra como os objetos alteram seu modo de existência e roubam a cena. Ou seja, os
objetos “[...] que antes pareciam automáticos, autônomos e despidos de agentes humanos,
agora são constituídos por multidões de homens que se movem ruidosamente, munidos de
equipamento pesado.” (LATOUR, 2012, p. 121). Com esse trecho, podemos marcar a
diferença que o autor pontua entre mediadores e intermediários.
Para Latour (2012, p. 64), mediadores são actantes que transformam, traduzem,
distorcem e geram modificações nos significados daquilo que transportam. Todos os actantes
envolvidos na construção do fato fazem algo com a caixa-preta, sejam defensores ou
discordantes. Eles não a transmitem pura e simplesmente, mas acrescentam elementos seus ao
modificarem o argumento, fortalecê-lo ou incorporá-lo em novos contextos (LATOUR, 2011,
p. 161).
Os mediadores divergem, assim, dos intermediários, que transportam significado
ou força sem modificá-los. Ou seja, os intermediários não exercem influência nem alteram o
processo em curso. Todavia, como demonstrado pelo exemplo do ônibus espacial Columbia
que deixou de ser uma caixa-preta ao explodir sobre o estado do Texas, qualquer
intermediário pode se tornar mediador desde que modifique e/ou influencie diretamente a
ação de outros atores.
A fim de frisar a mudança de comportamento dos actantes não-humanos, expomos
mais um exemplo de um acidente, dessa vez, um caso brasileiro. No dia 17 de julho de 2007,
uma aeronave da companhia aérea TAM se chocou contra um prédio da empresa ao lado do
Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, e pegou fogo. A aeronave, um Airbus
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A320, que vinha de Porto Alegre, não conseguiu parar na pista ao pousar em Congonhas. A
pane no sistema do avião provocou a morte de 199 pessoas, 186 a bordo e outras 13 no solo.
O acidente entrou para a história brasileira como o pior desastre aéreo já registrado no País.
Na época, não foi aberto apenas o equipamento chamado caixa-preta, responsável por
registrar os dados da aeronave durante o voo e gravar áudios dos pilotos com as centrais das
empresas e aeroportos. A caixa-preta dessa máquina foi desestabilizada, sendo questionados
os quesitos de segurança, a manutenção dos técnicos, a responsabilidade das empresas e dos
órgãos governamentais, os protocolos de atuação dos pilotos e da equipe de bordo e até as
condições físicas e estruturais dos espaços destinados ao embarque e desembarque dos
serviços aéreos.
A última possibilidade listada pelo autor é o estudo de arquivos, documentos,
lembranças, coleções de museus e relatos de historiadores. Nesse último caso, a ciência tem
de ser revisitada e reconstruída por meio dos rastros disponíveis.
Para desenvolvermos o presente estudo, optamos por observar as controvérsias,
por isso, a partir deste momento, daremos destaque a esse modo de entrada no mundo da
ciência em ação. Escolhemos analisar uma reportagem que introduz a discussão colocando
uma controvérsia, porque ela permite conhecer os argumentos do cientista, que aponta quem
são seus aliados e quais alegações contesta. Outro fator que influencia nossa decisão é a
identificação de uma temática comum a outras reportagens do produto que é a geração de
energia elétrica.
Como o objeto de estudo escolhido é uma revista institucional, que visa a
fortalecer sua marca por meio da divulgação dos resultados das pesquisas que financia, é
preciso elencar ressalvas em relação ao desenvolvimento da controvérsia. Primeiramente,
esclarecemos que limitamos nossa análise ao periódico, portanto, nossa intenção não é mapear
a controvérsia para além da revista. No corpo da reportagem, a controvérsia não tem grande
potencial, visto que apenas explora um ponto de vista.
No entanto, como demonstrado nas análises, o cientista desestabiliza alguns elos
que sustentam as usinas hidrelétricas como caixa-preta. Conforme exposto por Latour, “[...]
sempre que vamos de encontro ao que outras pessoas alegam, percebemos que outras coisas
estão amarradas às suas afirmações e submetemos esses elos à prova” (LATOUR, 2011, p.
309).
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Carlos d’Andréa (2015) explica, de forma bem simples e mais completa, a
importância do estudo das controvérsias para a ANT:
[...] há uma controvérsia quando os agentes reconhecem a ausência de consenso
sobre um projeto e se engajam na publicização de seus argumentos com a intenção
de convencer (ou traduzir, transladar) outros agentes. Nesse momento, a ‘caixapreta’das associações está aberta e ficam evidenciadas as posições em torno de um
assunto e os movimentos dos agentes, possibilitando o acompanhamento claro do
jogo de forças em curso. (D’ANDRÉA, 2015, p. 6).

Podemos dizer, portanto, que a ação dos actantes leva a duas direções, uma busca
estabilizar a rede, neutralizar incertezas e controvérsias, ou seja, construir fatos aparentemente
incontestáveis, o que se denomina de caixas-pretas. A direção contrária é reabri-las, a
mobilização de entidades a fim de criar polêmicas ou mudanças no mundo que abalam os elos
estabilizados, que questionam a existência do fato.
Após apresentar alguns elementos básicos para a Teoria Ator-Rede, podemos
adentrar no que Latour considera como rede. Buscamos evidenciar que essa teoria rastreia
associações, reassociações, portanto, concentra-se em fluxos, movimentos de agenciamento e
mudanças que os actantes provocam no curso das ações. Ao descrevermos o deslocamento
dos actantes, as alianças e as circulações das informações, ou seja, as transformações,
traçamos uma rede. Isso significa que a rede não mostra apenas o vínculo, mas evidencia a
ação. Para Freire (2006), a rede representa fluxos nos quais “[...] os atores envolvidos
interferem e sofrem interferências constantes” (FREIRE, 2006, p. 55).
Sendo assim, compreendemos a rede como “[...] o espaço-tempo da ação, o
movimento associativo entre elementos que deixa ver surgir o social. Não é por onde as coisas
passam, mas aquilo que se forma na relação entre os atores” (JURNO; D’ANDRÉA, 2015, p.
25). Esse conceito ajuda a visualizar como a tecnociência se alastra pelo mundo com base em
poucos pontos. “A palavra rede indica que os recursos estão concentrados em poucos locais nas laçadas e nos nós - interligados - fios e malhas. Essas conexões transformam os recursos
esparsos numa teia que parece se estender por toda parte.” (LATOUR, 2011, p. 280).
Logo, inferimos que as redes são infinitas, mutáveis e provisórias. As duas
últimas características estão associadas à ideia latouriana de que não há grupos definidos,
apenas formação de grupos. Ou seja, os actantes estão em constante movimento de agregar e
reagregar os demais actantes a seus objetivos. No entanto, os laços são provisórios, incertos,
frágeis e mutáveis. Para a ANT, essa é a regra, sendo a estabilidade, a exceção.
De acordo com Premebida et al. (2011), a ANT centraliza suas problemáticas em:
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[...] como os elementos de uma rede adquirem forma e estão dependentes uns dos
outros, como se estrutura a mobilização de recursos para a construção de um fato
científico e como as entidades que a formam (bactérias, genes, nanopartículas, gases
do efeito estufa, por exemplo) adentram nas discussões mais amplas da sociedade ou
em suas agendas políticas. (PREMEBIDA et al, 2011, p. 29).

Para dar conta dessas questões, o pesquisador da sociologia das associações devese ater às descrições, deixar que os próprios actantes expliquem como se estabelecem os
vínculos. Para tanto, adota-se um novo ritmo de investigação. Uma das críticas de Latour
(2012) à sociologia tradicional ou sociologia do social refere-se à aceleração das explicações
por meio de conceitos pré-estabelecidos que expliquem as relações sociais e os objetos. Por
isso, não recorremos a palavras como sociedade, poder, estrutura e contexto para justificar a
construção das redes.
As causas ou as justificativas para determinados fato científico “[...] não estão em
posição de explicar o conteúdo pelo contexto, já que nem um nem outro existiam desta
forma”. (LATOUR, 2010, p. 22). O contexto é que deve ser desvendado, pois, como as
análises ANT partem da ciência em construção, o contexto ainda não existia, ele está sendo
construído em conjunto com o fato. Quando seguimos os rastros das atividades dos actantes
na fabricação da rede e esboçamos as associações, estamos, por consequência, descrevendo o
contexto.
Assim, Latour define um bom relato como aquele que tece uma rede. Portanto, ela
é uma ferramenta que ajuda o analista a descrever as translações dos actantes (LATOUR,
2012). Chegamos ao ponto crucial para compreensão da análise a que nos propomos: as
controvérsias. Conforme exposto anteriormente, o pesquisador ANT observa a ciência durante
sua construção. Sendo assim, as controvérsias proporcionam analisar situações em que um
assunto científico é contestado e debatido. Nesses momentos, os cientistas precisam formar
grupos que dão visibilidade a seus argumentos, sejam eles favoráveis ou contrários ao
conteúdo da controvérsia.
Na revisão de literatura, observamos a preferência dos pesquisadores em utilizar a
controvérsia como ponto de partida para construção das redes sociotécnicas. Destacamos três
pesquisas que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. A dissertação de Elisa
Faria (2015) foi o nosso primeiro contato com a Teoria Ator-Rede. Seu estudo empírico
procura investigar a conexão do conhecimento científico com a participação democrática por
meio do mapeamento do projeto Apolo na Serra do Gandarela. A autora observa a rede tecida
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pelos rastros dos cidadãos leigos, pesquisadores, políticos, empresários, animais em risco de
extinção, planta endêmicas, recursos naturais, grupos populares, ONGs, empresas, instituições
públicas, entre outros actantes envolvidos na disputa sobre o Projeto Apolo. Os registros para
análise são obtidos por meio de entrevistas e análise de textos retirados do site da empresa
Vale, matérias produzidas por empresas de comunicação e disponibilizadas por seus canais de
comunicação na internet e conteúdos de blogs de ativistas.
A autora estabelece que se os cidadãos tiverem dispositivos e procedimentos para
se informarem sobre os grupos envolvidos nas disputas tecnocientíficas e identificarem seus
interesses, é possível que exista uma democracia participativa na qual os cidadãos leigos
tenham crescente poder para questionar o raciocínio técnico dos governos. Por isso, a autora
desenvolve, em seu trabalho, dois dispositivos, a representação gráfica de redes tecnohumanas e o diagrama de translações, que podem ser eficazes para permitir que as pessoas se
informem e pensem sobre as controvérsias.
Além disso, Faria (2015), ao utilizar a cartografia de controvérsias, produz um
relato que agrega múltiplos pontos de vistas e concede a ferramentas e a objetos da ciência
capacidade de agência. Apesar de não utilizarmos as mesmas ferramentas metodológicas que
a autora, seu estudo é importante para compreender a proposta simétrica da Teoria Ator-Rede.
A análise da denominada subcontrovérsia24 “Exoesqueleto-TV Globo-FIFA”,
concebida por Carlos d’Andréa (2015), busca compreender a dinâmica de formação das redes
no Twitter por meio dos retweets dos usuários. O autor discute as redes como um conjunto de
associações entre mediadores e intermediários, adotando uma perspectiva temporal, visto que
o trabalho objetiva o estudo da formação das redes, não suas estruturas. O mapeamento dos
retweets em torno da palavra “exoesqueleto” permite compreender que, no Twitter, a ação de
dar visibilidade ao tema é da rede e não do ator, ou seja, a comprovação de que o experimento
científico já havia sido exibido na TV apenas foi possível por causa do espalhamento rápido e
distribuído de uma imagem. O que fez desacreditar os twittes dos perfis ligados às
Organizações Globo, única emissora brasileira que transmitiu ao vivo a cerimônia de abertura
da Copa 2014. Outro ponto que o estudo destaca é que o debate em torno do exoesqueleto é
predominantemente midiático.
As discussões de D’Andréa (2015) são importantes para pensarmos sobre a
perspectiva temporal que as redes sociotécnicas assumem. Por fim, com intuito de procurar
24

O autor considera a repercussão no Twitter da demonstração do exoesqueleto na abertura do evento esportivo
como uma subcontrovérsia da própria Copa do Mundo de 2014.
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pesquisas que compartilhassem tanto a perspectiva latouriana e os referenciais da ANT quanto
as características de nosso objeto de estudo, encontramos a dissertação de Monique Oliveira
(2016). Por intermédio de entrevistas e análise documental, a autora investigou como as várias
instituições (Anvisa, Agência Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Ministério Público
Federal, Conselhos Federal e Regional de Medicina e Universidades) e indivíduos que se
associaram durante o processo de regulamentação do uso do canabidiol como medicamento.
Ao acompanhar o caso de Anny Fischer, portadora da síndrome CDKL5 tratada
com canabidiol, Oliveira (M., 2016) conclui que a reclassificação do canabidiol foi alcançada
por meio de diálogos criados e de diálogos silenciados em um processo de separação no qual
o canabidiol tornou-se um composto alheio à maconha. Ou seja, esse composto derivado da
cannibis sativa foi regulamentado sem que a própria maconha fosse objeto de
regulamentação. Isso foi possível por causa da ação de indivíduos, como a família de Anny, e
grupos de ativistas que se aliaram a informações científicas e a grupos de pesquisadores e
médicos que forçaram a ação política.
O método utilizado por Oliveira (M., 2016) é a criação de categorias para
identificar uma narrativa comum aos diversos actantes e a busca por ações que geram
controvérsias, identificando os pontos de debate e os pontos de diálogo ou aproximação.
Assim, a autora consegue observar os pontos de aproximação e distanciamento das redes. O
modo como a pesquisa é desenvolvida nos inspira a olhar os grupos que se formam nas
reportagens da revista MFC, assim como compreendemos que as controvérsias não são feitas
somente de distanciamentos. Conforme o estudo de Faria (2015) aponta, as controvérsias são
movimentadas pela formação de grupos e antigrupos.
Um dos objetivos desta pesquisa é o de seguir os rastros deixados pelos actantes
na revista Minas Faz Ciência com o propósito de investigar a construção do conhecimento
científico em um produto de divulgação da ciência produzido para um público não
especialista. Assim, parece-nos mais adequado mapear a formação de grupos, porque eles
“[...] deixam muito mais traços em sua esteira do que as conexões já estabelecidas, as quais,
por definição, devem permanecer mudas e invisíveis” (LATOUR, 2012, p. 54).
Além disso, por entendermos as redes como vínculos provisórios entre humanos e
coisas, ressaltamos que não intentamos dar conta de todos os desdobramentos possíveis.
Afinal, as redes são infinitas, uma vez que a tudo se atam de maneira não hierarquizada.
Destacamos, ainda, que a construção de uma rede por um pesquisador é um ato um tanto
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quanto subjetivo, pois o percurso é feito dos rastros dos actantes e das tomadas de decisões
daquele que os segue. Entre as deliberações que ficam a cargo do analista, citamos a escolha
de quando e como25 começar o mapeamento, quantos actantes abarcar e até quando parar.
“O que acontece quando alguém não acredita numa sentença?”, pergunta-se
Latour (2011, p. 30). Tem início uma disputa, na qual o proponente precisa recrutar aliados
que fortaleçam sua sentença; já ao discordante, é necessário formular um contra-argumento,
fornecer provas para desbancar a imperialidade da sentença questionada. Para solucionar o
conflito, os actantes precisam acionar seus aliados, ou seja, outros cientistas, políticos,
industriais, financiadores, público em geral, instrumentos, princípios teóricos, dados
empíricos e demais entidades que sustentam a rede de seu fato científico e que não aparecem
quando a rede está estabilizada.
As redes sociotécnicas são edificadas por meio das translações de interesse, ou
seja, do movimento de alistar actantes para participar da construção de um fato científico.
Atividade desafiadora para todo cientista, pois, além de arregimentar aliados para ampliar a
rede e ajudar na construção de fatos, eles devem controlar o comportamento dos aliados de
modo a tornar previsíveis suas ações. Segundo Latour (2011):
[...] interesse é uma expressão latina que significa aquilo que está entre os atores e
seus objetivos, criando assim uma tensão que fará os atores selecionarem apenas
aquilo que, em sua opinião, os ajude a alcançar esses objetivos entre muitas
possibilidades existentes. (LATOUR, 2011, p. 168).

Portanto, translação ou tradução significa deslocar interesses, ajustar os interesses
alheios aos seus. Baptista (2009) diz que:
[...] com o conceito de tradução, a mobilização dos atores torna-se visível, basta que
a atenção esteja voltada para o modo como os atores buscam, numa situação
específica, controlar as ações de outros e recrutar novos aliados. Às operações de
tradução envolvem aspectos de linguagem, quando os atores oferecem novos
significados para os diversos interesses e problema, de forma a fazer outros atores
agirem num certo sentido. A tradução envolve também deslocamento espacial, com
a multiplicidade de recursos móveis enredados nas redes, tais como textos,
equipamentos, mapas, tabelas, argumentos, que dão força e veracidade às
descobertas científicas (BAPTISTA, 2009, p. 15).

A translação é uma tarefa difícil porque o status de uma afirmação depende
sempre das afirmações ulteriores, do que se faz depois com ela, ou seja, se ela é tornada mais
fato ou mais ficção. Lembrando que, para Latour (2011), a verdade é aquilo que resiste aos
25

A exemplo das diferentes portas de entrada no mundo da tecnociência que apresentamos nas páginas 14, 15 e
16.
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testes de força dos opositores. Por isso, na construção de um fato científico, os cientistas têm
que interessar outros actantes, mas também precisam controlar sua ação. Nesse processo,
sujeitos e objetos atuam como multicondutores ou mediadores que podem modificar as
afirmações ao se associarem a elas. Assim, a construção da ciência é um processo coletivo, e
o fato científico, “[...] nesse jogo da tecnociência a que estamos assistindo, o objeto é
modificado à medida que vai passando de mão em mão. Ele não só é coletivamente
transmitido de um ator para o próximo, como também é coletivamente composto pelos
atores.” (LATOUR, 2011, p. 161, grifo do autor).
O conceito de mediadores é muito importante para interpretarmos o tecer das
redes, uma vez que, para compreender como o social é gerado, o texto ANT deve considerar
os atores que fazem algo. Aqueles elencados como mediadores tornam a rede visível por meio
dos fluxos de translações. Tais deslocamentos acontecem de acordo com o interesse dos
envolvidos que selecionam como aliados aqueles que ajudam a alcançar seus objetivos.
A fim de esclarecer o processo de translação de interesses, Latour (2011) compara
a construção dos fatos científicos a um jogo de rúgbi:
Uma afirmação está sempre em situação de risco, de modo muito semelhante ao que
acontece com uma bola de rúgbi. Se nenhum jogador a pegar, ela simplesmente
ficará pousada no gramado. Para que ela volte a mover-se, é preciso que haja uma
ação, que alguém a pegue e tire-a; mas o arremesso depende, por sua vez, da
hostilidade, da velocidade, da perícia ou da tática dos outros. Em qualquer ponto, a
trajetória da bola pode ser interrompida, defletida ou desviada pelos jogadores de
seu próprio time. O movimento total da bola, de uma afirmação, de um artefato,
dependerá até certo ponto da ação do autor, mas em muito maior grau da ação de
uma multidão sobre a qual o autor tem pouco controle. A construção dos fatos como
um jogo de rúgbi é um processo coletivo. (LATOUR, 2012, p. 161).

Conforme ilustrado no trecho acima, a ciência é um produto e um processo
coletivo, que procuramos evidenciar ao analisar reportagens de divulgação científica. No
exemplo, a bola de rúgbi não é alterada devido à sua constituição material, entretanto, no jogo
da ciência, o fenômeno se forma e se transforma ao passar de um ator para o outro. O binômio
ator-rede refere-se a dois conceitos centrais da ANT. O primeiro é aquele ou aquilo que age
e/ou faz agir. Já o segundo são as relações que emergem por meio das performances dos
actantes, ou seja, os fluxos de conexões, vínculos ou associações. As duas palavras aparecem
conectadas pelo hífen porque o ator é induzido a agir por uma vasta rede que o sustenta.
Existe uma interdependência: primeiro, os vínculos; depois, os atores (LATOUR, 2012, p.
312).
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A Teoria Ator-Rede foi escolhida como referencial teórico-metodológico por
fornecer ferramentas que permitem identificar os diversos actantes que agem na construção
dos fatos científicos. Entre as muitas possibilidades que ela oferece, adotamos os conceitos de
controvérsia, actantes, caixa-preta, tecnociência, translação de interesses, mediadores e redes
para realizar nosso estudo. No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico
traçado e as escolhas feitas para conduzir este estudo. Incorporar nossas incertezas e decisões
no texto parece-nos adequado à proposta da ANT.
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5 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Neste capítulo, apresentamos nossa lógica de investigação que busca se aproximar
das abordagens qualitativas de pesquisa em educação e das noções da sociologia de
associações propostas por Latour (2012). Assim, tecemos uma breve introdução a respeito da
perspectiva qualitativa de pesquisa em educação, indicando alguns de seus princípios. O
presente estudo se fundamenta metodologicamente na Teoria Ator-Rede (ANT), conforme
exposto no capítulo anterior. Para analisar a revista Minas Faz Ciência (MFC) nos guiamos
pelas cinco fontes de incerteza descritas no livro Reagregando o Social (LATOUR, 2012).
Os métodos qualitativos, segundo Pedro Demo (1998), despontam com base nas
reivindicações das ciências sociais: a ditadura do método e o modelo positivista de produção
do conhecimento científico acadêmico. O método quantitativo é a maneira privilegiada pelas
ciências naturais para buscar provas e resultados generalizáveis que expliquem seus objetos
de pesquisa. A compreensão de que os princípios que regem as ciências “duras” nem sempre
se adequam às pesquisas e aos objetos das ciências sociais que amplia o leque de perspectivas
de tratamento para tais estudos.
Entre os benefícios que as abordagens qualitativas trouxeram para o campo
educacional, Devechi e Trevisan (2010) apontam a inserção de elementos não mensurados
pelos meios matemáticos, como a subjetividade, os valores, o contexto, os sentimentos, as
diferenças e as questões sociais e culturais. Segundo os autores, esse modelo investigativo é
desenvolvido “[...] para dar conta do lado não perceptível e não captável apenas por equações,
médias e estatísticas; emergem para mostrar que o procedimento fundamentado apenas na
matemática era insuficiente para pensar a formação do sujeito social que se relaciona com os
outros e com o mundo.” (DEVECHI; TREVISAN, 2010, p. 150).
No entanto, é importante ressaltar que as abordagens quantitativas não são
abandonadas ou excluídas, mas, sim, integradas à nova postura metodológica. Pois, como
afirma Pedro Demo (1998), a pesquisa qualitativa também é composta por atividades lógicoformais, ou seja, necessita construir bases teóricas, precisar termos, coletar dados, selecionar
relevâncias, entre outras ações. Além disso, o propósito das pesquisas qualitativas é oferecer
uma visão sistêmica, ecológica, interativa e indeterminável do fenômeno; assim como
considerar as conexões e o contexto na produção de um conhecimento em rede. Por fim,
destacamos a oposição à dicotomia positivista sujeito/objeto, visto que as perspectivas
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qualitativas consideram que objeto e pesquisador estão lado a lado na construção do
conhecimento.
Tais características, a nosso ver, estão em conformidade com a metodologia
utilizada neste estudo. A abordagem qualitativa e a Teoria Ator-Rede nos auxiliaram na
elaboração desta dissertação que, por meio dos rastros dos actantes envolvidos na fabricação
da ciência, tem como objetivo investigar a divulgação de um conhecimento científicoacadêmico em uma revista especializada produzida para um público não especialista. Nossos
objetivos específicos nesta pesquisa, portanto, são:
● Investigar quais os actantes atuam na divulgação de quatro reportagens
publicadas no periódico Minas Faz Ciência, de março de 2015 a novembro de
2017;
● Observar como os actantes unem-se ou se confrontam na construção dos
argumentos. Para tanto, empregamos, principalmente, os conceitos latourianos de
translação de interesse e agrupamentos;
● Identificar quais os grupos agem em cada uma das reportagens e como eles
agem;
● Refletir sobre as ações do jornalismo científico feito pela MFC, como uma
prática de divulgação científica, investigando os vínculos entre ciência,
tecnologia, natureza, política, mercado e sociedade.

5.1 A construção do método e dos procedimentos de pesquisa: aprendendo a alimentarse de incerteza

Após a apresentação do capítulo teórico, podemos fazer o mesmo questionamento
feito por Latour (2012) ao iniciar a explicação das fontes de incerteza: por onde começar?
Para realizar uma pesquisa Ator-Rede, o primeiro passo é abandonar ou
reformular algumas posturas metodológicas e conceitos teóricos da ciência social tradicional.
O autor explica que, desde o início, a sociologia é vista como sinônimo de engenharia social,
ou seja, o trabalho dos sociólogos é definir aquilo de que é feito o mundo social. Essa
atribuição, segundo Latour (2012), cabe aos políticos e é uma composição progressiva da vida
coletiva. Os sociólogos, na ânsia de garantir status científico ao campo da Sociologia e
influenciados pela máxima kantiana de que o cientista deve construir seu próprio objeto de
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pesquisa, abreviaram o processo de construção do contexto, função dos próprios atores, e
decidiram definir quais eram as unidades relevantes da sociedade.
Latour (2012) questiona tal prática ao retomar o significado etimológico da
palavra sociologia, originária do latim “sócius” que significa laço, associação, do grego
“logus” que significa estudo. A importância dessa reformulação está na interpretação dada ao
papel dos sociólogos, ou seja, a eles compete a tarefa de se engajarem em controvérsias a
respeito de grupos e “detectar[em] os diferentes mundos que os atores elaboram uns para os
outros” (LATOUR, 2012, p. 80). Assim, pesquisadores “[...] estão lado a lado com aqueles
que estudam, fazendo exatamente o mesmo trabalho e participando da mesma função de
traçar vínculos sociais, embora com ferramentas diferentes e com diferentes vocações
profissionais.” (LATOUR, 2012, p. 58).
Depois de reconduzir os analistas para o caminho que possibilita explicar o social,
iniciamos a descrição das cinco fontes de incerteza perguntando: por onde começar? Latour
sugere que a leitura de um jornal é um bom ponto de partida porque:
[...] quando o abrimos, é como uma chuva, uma inundação, uma epidemia, uma
peste. A cada duas linhas, o redator deixa um traço de que um grupo está sendo feito
ou desfeito. Lá está o executivo-chefe de uma grande empresa lamentando que, após
cinco anos de fusão, os diversos ramos da firma ainda não estejam plenamente
integrados. pergunta-se como ‘promover uma cultura empresarial comum’. Algumas
linhas abaixo, um antropólogo explica que não existe nenhuma diferença ‘étnica’
entre hutus e tutsis em Ruanda, mas, de fato, uma ‘diferença de classe’
instrumentalizada pelos colonizadores e depois ‘naturalizada’ como ‘diferença
cultural’. Na seção de cartas, um escocês lembra aos leitores a ‘Gloriosa Aliança’
entre a França e Maria, rainha da Escócia, motivo pelo qual este país não partilha a
violenta eurofobia dos ingleses. (LATOUR, 2012, p. 49).

O objetivo do autor com esse exemplo é mostrar que a formação ou a manutenção
dos grupos é um processo que somente pode ser captado em movimento. Por isso, ele diz para
começarmos em meio às coisas. Mais uma vez, ele contesta a escolha da sociologia do social
que, antes de iniciar suas pesquisas, determina o grupo e o nível de análise que irá enfatizar. A
ANT não define a sociedade como um composto de determinado elemento ou grupo. Para
Latour (2012), a sociedade está em constante processo de construção e manutenção de
agrupamentos. Logo, o título do capítulo referente à primeira incerteza é “[...] não há
grupos, apenas formação de grupos”. Sendo assim, a função do sociólogo seria retraçar os
vínculos que sustentam seu objeto de estudo por meio de mudanças sutis na conexão de
recursos sociais e não sociais (LATOUR, 2012, p. 61).
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Portanto, a primeira negativa a ser atendida para elaboração de uma boa descrição
ANT é não estabilizar a lista de agrupamentos que compõem a sociedade dizendo que um
grupo é real, sólido e relevante, enquanto outros são artificiais, imaginários, transitórios ou
destituídos de sentido (LATOUR, 2012, p. 50).
Quando não escolhemos a priori com qual grupo iniciar a pesquisa, permitimos
que os procedimentos dos atores na formação e no desmantelamento de grupos seja
contemplado. Ao rastrear as pistas deixadas pelas atividades dos atores nos surpreendemos
com um processo de formação de grupos constituído por laços incertos, frágeis,
controvertidos, mutáveis e heterogêneos. Enxergar os agrupamentos que compõem o mundo
como transitórios significa que os atores estão em movimento constante para manter os laços
já conquistados e na busca por novas ligações, a fim de manter a existência e a coesão do
grupo. Para Latour (2012), é justamente essa definição performativa, ou seja, o esforço
constante para manter e formar grupos, que deixa “[...] para trás inúmeros traços que podem
ser usados como dados [...]” (LATOUR, 2012, p. 59) pelos pesquisadores.
As conexões já estabelecidas, por definição, devem permanecer mudas e
invisíveis. Um computador é uma caixa-preta, um dispositivo não problemático que é inserido
nas atividades humanas sem muito problema, até que uma pane interrompa tais atividades.
Quando isso acontece, outros actantes, até então invisíveis, passam a agir. A pane, as
controvérsias, os acidentes, entre outras situações de instabilidade, proporcionam a
reconstrução retrospectiva da fabricação dos objetos. Por esse motivo, Latour opta por mapear
as controvérsias em torno da formação de grupos. O trabalho necessário para delinear um
agrupamento aparece quando ele está em composição, período que gera muito mais dados aos
analistas porque “[...] toda vez que um agrupamento novo é mencionado o mecanismo de
fabricação responsável por mantê-lo vivo se torna visível e, portanto, passível de ser
rastreado.” (LATOUR, 2012, p. 54).
Inspirados pelas leituras iniciais da Teoria Ator-Rede, principalmente pelo trabalho de
Faria (2015), a primeira etapa da presente pesquisa foi conhecer o campo investigado. Tal
como Latour, iniciamos a pesquisa deixando que a revista MFC nos guiasse. Fomos
surpreendidos pelos textos que revelaram diversas possibilidades de estudo. Entre elas,
optamos por selecionar reportagens que, de forma explícita, abordassem temas controversos26.
Tal escolha está apoiada na revisão de literatura e nas recomendações do livro Ciência em
26

Utilizamos a noção latouriana de controvérsia apresentada no Capítulo 4.
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Ação (LATOUR, 2011), primeira obra latouriana a qual nos dedicamos. A controvérsia é a
melhor alternativa para adentrar no mundo da tecnociência porque ela permite distinguir a
ação de elementos heterogêneos amarrados ao conteúdo científico.
O segundo movimento que descrevemos para organizar o corpus de estudo foi
selecionar qual controvérsia iríamos utilizar, pois tínhamos mais de uma opção. Escolhemos
trabalhar com a reportagem intitulada Alerta inesperado, publicada em MFC no 66 (junho a
agosto de 2016). A reportagem divulga uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) que, por meio de análises e simulações de hidrelétricas instaladas ou a
serem construídas, revela como as hidrelétricas podem produzir mais gases do efeito estufa
que outras fontes de geração energia elétrica. Nossa escolha por tal matéria se deu por
identificarmos uma controvérsia já nas primeiras linhas do texto. Além disso, conseguimos
observar relações temáticas com outras três reportagens que também abordam pesquisa sobre
geração de energia elétrica.
A segunda reportagem analisada, Energia (inteligente) para todos, em MFC no 65
(março a maio de 2016), trata de microrredes energéticas inteligentes que “[...] agem como
pequenos sistemas elétricos convencionais, capazes de extrair energia a partir de fontes
limpas, como o vento e o sol”(TEIXEIRA, 2016, p. 17). O modelo, utilizado nos Estados
Unidos, é o objeto de estudo de Paulo Márcio da Silveira, pesquisador do Instituto de
Sistemas Elétricos e Energia da Universidade Federal de Itajubá (Unifei).
Na mesma edição da MFC, identificamos a reportagem Bons ventos virão, que
apresenta o projeto “Reavaliação de potenciais eólicos regionais do Brasil”, desenvolvido na
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). As simulações e os modelos atmosféricos,
coordenados pelo professor Cláudio de Castro Pellegrini, avaliam o potencial brasileiro com o
objetivo de orientar instalações de parques eólicos em regiões promissoras e ainda não
exploradas.
A última matéria explorada neste trabalho é Engenhoso e sustentável, reportagem
da MFC no 71 (setembro a novembro de 2017), que divulga o aprimoramento de pesquisas
com microalgas como biocombustível para produção de energia.
Após esses primeiros movimentos metodológicos e a adoção das cinco fontes de
incerteza como ferramenta investigativa, voltamos aos textos para dar visibilidade aos grupos
formados e em formação. Uma maneira que Latour (2012) apresenta para rastrear a formação
e a manutenção dos agrupamentos é seguir o porta-voz, ou seja, aquele que fala pela
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existência de um grupo. Um sindicato de operários, por exemplo, sem um representante, não
conseguiria ser ouvido pelo dono da empresa se todos os membros falassem ao mesmo tempo.
Sem organização eles não conseguiriam sequer chegar a um consenso. No entanto, quando há
alguém que fala em nome deles, que expresse seus interesses, o diálogo com os dirigentes da
fábrica pode ser mais fácil e bem-sucedido. Quando pensamos na ciência, a ideia do porta-voz
deve ser ampliada às coisas. Os cientistas representam objetos, números, estatísticas,
hormônios, células, órgãos, átomos, gases etc. A princípio, eles não sabem falar, mas são
postos para escrever, rabiscar e assinar, graças aos dispositivos ou equipamentos que os
laboratórios possuem (LATOUR, 2011, p. 109).
Como vimos anteriormente, os grupos são instáveis e mutáveis, mas todos eles
querem atingir a estabilidade e, quando esta é alcançada, os sociólogos de associações não a
tomam como regra, mas como uma exceção perturbadora que deve ser explicada (LATOUR,
2012, p. 60). Para obter ligações duráveis, os grupos precisam definir o que são, o que
deveriam ser, o que foram, quem pertence a ele e a quais interesses se vinculam. O trabalho
de delinear fronteiras pode ser observado na ação do porta-voz, especialmente, quando grupos
são formados ou redistribuídos (LATOUR, 2012, p. 57). Para compreendermos o que é a
ciência, segundo Latour (2011), é fundamental acompanhar o trabalho de seus construtores e
porta-vozes, os cientistas. Assim, buscamos em cada reportagem identificar a ação dos
cientistas na construção do conhecimento divulgado, na formação e na manutenção dos
grupos mencionados nos textos.
Uma vez abandonada a postura tradicional de decidir de antemão qual a
composição do social, recorremos à segunda fonte de incerteza a fim de obter mais uma
pista para responder de que o mundo social é feito. Agora, somos convidados a contemplar a
natureza heterogênea dos ingredientes que formam os laços sociais (Ibidem, p. 71).
Heterogênea porque não há como definir o que ou quem atua quando os atores agem. Ou seja,
a ação não pertence a um lugar ou a um ator específico, ela está distribuída entre os agentes
humanos e não-humanos, que, na construção dos grupos, desenham relatos sobre aquilo que
os leva a agir, transformando-os na mesma coisa ao mesmo tempo. Quando se opõem às ações
rivais, assim como quando declaram que algo integra ou não “[...] à lista de ações que
desempenham um papel legítimo no mundo” (LATOUR, 2012, p. 89), estão mapeando o
mundo ao qual pertencem.
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Para facilitar a compreensão do leitor, reproduzimos algumas sentenças que
permitem identificar as ações as quais se opõem e a alegação que buscam defender como algo
legítimo no mundo. Vejamos as declarações que Latour (2012) cita:
‘Não aceito ser levado pela opinião geral, que de qualquer forma não passa de
propaganda’; ‘Você pensa como todos de sua geração’; ‘Estrutura social é um termo
vazio, pois só existe a ação individual’; ‘Deus não fala com você, os imãs falam em
Seu lugar’; ‘As forças de mercado são bem mais sábias que os burocratas’; ‘Seu
inconsciente se traiu com esse lapso de língua’; ‘Prefiro salmão selvagem à
humanidade’. (LATOUR, 2012, p. 89).

Nas frases acima, observamos que, cada uma delas, acrescenta ou subtrai de sua
lista de ação um papel legítimo no mundo. Ou seja, quando um actante afirma que “Estrutura
social é um termo vazio, pois só existe a ação individual” (LATOUR, 2012, p. 89), ele mostra
desacreditar uma maneira de se pensar a sociedade e legitima outra visão. Ao fazer isso, o
próprio actante desenha o mundo ao qual pertencem para o analista.
Desse modo, a segunda fonte de incerteza ensina a observar como os próprios
actantes desenvolvem a ação, sem que o analista recorra a explicações sociais, como as forças
ocultas e o inconsciente coletivo. Segundo Latour (2012), os actantes mostram como o poder
e a sociedade constituem “[...] o resultado final de um processo e não um reservatório, um
estoque ou um capital capaz de fornecer automaticamente uma explicação” (LATOUR, 2012,
p. 98). Assim, o processo de construção é assumido pelos próprios atores que, por
contraposição, apresentam seus relatos sobre a constituição do mundo. Por isso, mais uma
vez, as controvérsias são tidas como a forma mais adequada para acompanhar a ciência em
ação.
A fim de mapear a formação de grupos e as ações de seus integrantes, precisamos
de mais uma incerteza. A terceira fonte de incerteza orienta o pesquisador a investigar como
as interações temporárias adquirem capacidade de se expandirem duradouramente. Para tanto,
é preciso considerar a existência de laços de tipos distintos, não apenas aqueles constituídos
por materiais sociais. Isso quer dizer que a atuação não é limitada ao que os humanos fazem
“intencionalmente” ou de maneira “significativa”.
Como visto no capítulo teórico, a ação é gerada e levada adiante por um
movimento de atores e coisas capazes de induzir outros actantes a agir. Nem todos os actantes
da rede desempenham essa função. Para descobrir quais actantes devemos considerar na
análise, Latour (2012) propõe a noção de mediador e intermediários. O primeiro requer a
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ação do actante, por isso, dizemos que o mediador traduz ou translada um conteúdo, já o
segundo transporta um conteúdo porque não o altera.
Os mediadores não agem transportando uma força que permanece a mesma por
todo o percurso, eles são caracterizados justamente por desempenharem papel contrário. Ou
seja, os mediadores geram “[...] transformações manifestadas pelos numerosos eventos
inesperados desencadeados nos outros mediadores que os seguem por toda parte” (LATOUR,
2012, 158, grifos do autor). Assim, o social é interpretado como um movimento que liga
coisas não sociais e que circula em qualquer lugar. Ao questionarmos: o actante faz diferença
no curso da ação de outro agente ou não? Saberemos quem e quais objetos participam do
curso da ação.
Seria impossível manter as análises sociológicas tradicionais para os elementos
novos, porque eles não se encaixariam em um contexto pré-existente. As explicações
generalizadoras também não seriam capazes de abranger os diversos vínculos. Latour ressalta
que um conjunto de mediadores não traça as mesmas ligações, portanto, não necessitam dos
mesmos tipos de explicação.
Latour esclarece, a seguir, a importância do conceito de tradução para a Teoria
Ator-Rede:
A palavra tradução assume agora um significado especializado: uma relação que não
transporta causalidade, mas induz dois mediadores a coexistência. [...] Posso agora
declarar com mais precisão o objetivo dessa sociologia de associações: não existe
sociedade, não existe domínio social nem existem vínculos sociais, mas existem
traduções entre mediadores que podem gerar associações rastreáveis. (LATOUR,
2012, p. 160).

Após reforçar a ideia de social como associação que pode ser rastreada por meio
dos vínculos entre mediadores, Latour aponta a quarta fonte incerteza para um analista
ANT: como alcançar um mundo feito de questões de interesse?
A fim de observar o movimento tanto dos humanos quanto dos não-humanos,
precisamos abandonar não apenas as velhas concepções de sociedade como demonstramos até
aqui, mas, ainda, aquelas relativas à natureza. Para isso, Latour sugere que troquemos as
questões de fato pelas questões de interesse. O autor critica a pressa com que as questões de
fato unificam a realidade, a unidade e a indiscutibilidade, porque isso interrompe a
proliferação das associações, tornando difícil a tarefa de rastrear os vínculos. A questão de
interesse é a proposta latouriana para nos certificarmos de que a diversidade “[...] não seja
prematuramente fechada por uma versão hegemônica de um tipo de questão de fatos que
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reivindique ser o que está presente na experiência” (LATOUR, 2012, p. 174). Para tanto, o
autor elabora uma lista de afazeres que ajudam os analistas ANT:
Seguir a fabricação dos fatos científicos é o primeiro movimento, pois os
laboratórios e os institutos de pesquisa oferecem inúmeras informações. Ampliar as análises
para além dos laboratórios é o segundo passo. Latour diz que, quanto mais a ciência e a
tecnologia se estendem, mais elas tornam os vínculos sociais socialmente rastreáveis. O
terceiro passo é procurar nas instituições científicas e na própria organização da ciência, ou
seja, o processo de coleta e a análise de dados, os artigos e as publicações científicas, os
eventos de divulgação científica, etc. Nesse ponto, podemos explorar as controvérsias para
rastrear a variedade de agências antes de a “Natureza” ou a “Sociedade” tornarem-se a causa
da resolução das controvérsias. Distinguir os procedimentos que levam em conta as realidades
daqueles que buscam a unificação, ou seja, as questões de interesse das questões de fato, é o
quarto ponto da lista de afazeres.
Ao longo de todo o percurso, tomamos nota das observações. Produzimos, assim
um relato que nos auxiliou na tarefa de reunir todas as partes que, a princípio, não têm entre si
ligação natural. Essa tarefa fez parte da quinta e última fonte de incerteza que se refere à
construção das redes.
Ao expor as cinco fontes de incertezas, que juntas e “empilhadas”, orientam o
pesquisador ANT na demanda por renovar a definição do que é uma associação, Latour
(2012), a todo momento, está contrastando o trabalho do sociólogo do social com o do
sociólogo de associações. Deduzimos pelas incertezas que nosso trabalho deve procurar
significado nas ações dos actantes, sejam eles atores ou coisas. Ações estas que visam a
manter ou formar novos vínculos ou grupos.
A exposição atenta e detalhada do referencial latouriano, a nosso ver, é necessária
por se tratar de um modus operandi pouco familiar no campo acadêmico. Nesse sentido, para
orientar o leitor a seguir o percurso trilhado, apresentamos sucintamente as etapas da análise.
Ressaltando que, para além das cinco fontes de incerteza retiradas do livro Reagregando o
Social (2012), as obras Ciência em ação (2011) e Cogitamus (2016) também guiaram nossos
passos.
Nosso primeiro movimento foi conhecer o objeto escolhido para identificar
possibilidades de estudo. Assim, chegamos à controvérsia sobre a matriz energética brasileira.
Após a escolha das reportagens, determinamos quais os actantes acompanharíamos para traçar
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as redes. Como as reportagens são redigidas com base nas entrevistas com os cientistas,
trazendo no corpo do texto trechos de suas falas, conseguimos seguir os porta-vozes dos
estudos científicos como actantes de nossas redes, mesmo que os textos não sejam de autoria
deles.
Desse modo, começamos a mapear as ações desses actantes no processo de
divulgação do conhecimento científico acadêmico por meio dos verbos. Conforme orienta
Latour (2016), começar pelos verbos ajuda a visualizar a ação, chamando atenção para
determinados aspectos do mundo. Ao detectarmos os verbos e seguirmos as ações,
conseguimos identificar vínculos que, juntamente aos adjetivos, demarcam um lugar, um
posicionamento, uma opinião. Com isso, foi possível desenhar os movimentos prós e contra a
construção do fato científico.
A fim de explicar a última etapa da nossa análise, é necessário discorrer sobre os
cosmos. Latour (2016) adota o termo “cosmos” para romper com a ideia de que a
modernidade, com seus conceitos novos, iluminados e científicos, substitui o passado arcaico
e místico por algo evoluído. Como visto no capítulo anterior, o autor argumenta que não há
uma divisão entre a pré-modernidade e a modernidade. Se contarmos a história retrospectiva
da ciência, seguindo os pressupostos da ANT, encontramos os vínculos entre elementos
heterogêneos, de épocas distintas. Essa retrospectiva também mostra o esforço dos cientistas
em dispor novamente todos esses ingredientes tal como conhecemos hoje. Por isso, Latour
(2016) critica a narrativa da Revolução Científica e a concepção da modernidade.
Para contar a história da explicitação científica, segundo Latour (2016), devemos
desviar da narrativa que corta os elos com o passado e adotar a narrativa que torna visível
cada vez mais elementos constituintes das redes, sejam esses aspectos compatíveis ou
incompatíveis com os já existentes (LATOUR, 2016, p. 115). Com a proposta de substituir as
revoluções pelas explicitações, aprendemos a:
[...] descrever as associações de conveniência, de coexistência, de oposição e de
exclusão entre seres humanos ou não humanos cujas condições de existência vão
pouco a pouco se tornando explícitas no transcurso das provas submetidas pelas
disputas. (LATOUR, 2016, p. 116).

A orientação de Latour não serve apenas para episódios retrospectivos, mas,
principalmente, para análise de controvérsias atuais. O autor utiliza a palavra “cosmos”,
empregando-a no sentido que os antropólogos lhe atribuem, conforme verificamos no
seguinte trecho:
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Reutilizo a palavra ‘cosmos’, mas tomando-a no sentido que costumam lhe dar os
antropólogos: o arranjo de todos os seres que uma cultura particular reúne em
formas de vida prática. E quando os antropólogos dizem ‘todos os seres’, devemos
ter um espírito amplo e o coração aberto: são os deuses, os espíritos, os astros, tanto
quanto as plantas, os animais, a parentela, os utensílios ou os rituais. (LATOUR,
2016, p. 116, grifos do autor).

Tendo a definição de “cosmos” como guia, podemos colocar em prática o
exercício que o autor solicita e começar a traçar as redes. A rede irá nos mostrar o arranjo de
uma cultura particular, ou seja, um cosmo. No caso deste estudo, encontramos em cada
reportagem um cosmo diferente, porque cada uma divulga um conhecimento científico
escolhendo uma ciência em meio a outras, apesar de terem a geração de energia elétrica como
tema comum. Nas reportagens, observamos como cada cientista elege uma forma de fazer
ciência, cada qual com seu paradigma, seu estilo de pesquisa, seus grupos de estudos, seus
laboratórios e seus aliados.
Um cosmos se difere do outro não apenas pela seleção de uma disciplina ou
abordagem, mas, conforme Latour (2016), há outros elementos específicos como a
nacionalidade dos protagonistas, o modo de financiamento das pesquisas, as concepções sobre
desenvolvimento econômico, política e religião adotadas, até os desejos e as ideias dos atores
em relação ao futuro influenciam na composição das redes e dos cosmos.
Depois que traçarmos as redes de cada reportagem, chamamos a atenção para os
grupos que se formaram em cada uma delas. Nossa proposta é contrastar as formações desses
grupos e observar como eles agem na construção do conhecimento sobre a geração de energia
e a busca por novas matrizes energéticas.
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6 ANÁLISES
Conforme explicado no capítulo sobre os referenciais teórico-metodológicos desta
pesquisa, optamos por uma controvérsia para analisar a divulgação do conhecimento
científico feito pela revista Minas Faz Ciência (MFC).
A reportagem “Alerta Inesperado”, publicada na MFC no 66 (junho a agosto de
2016), foi escolhida por divulgar uma pesquisa que se opõe a um conhecimento
historicamente difundido sobre hidrelétricas. As análises do grupo de pesquisa do Laboratório
de Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) indicam não ser
verdade que as hidrelétricas sejam fonte de energia limpa. Assim, estabelece-se uma
controvérsia. Os dados apresentados pelo coordenador do grupo, professor Nathan Barros,
buscam comprovar que essas usinas podem produzir mais gases de efeito estufa que outras
fontes de energia e, por isso, não devem ser consideradas como fonte de energia com baixo
impacto ambiental.
Após escolher a controvérsia citada, examinamos em outras edições da revista
MFC reportagens que tivessem como eixo central a temática da geração de energia. Esse é o
fio condutor que procuramos seguir e, ao mesmo tempo, traçá-lo entre uma e outra
reportagem. Assim, selecionamos mais três reportagens: I) “Energia (inteligente) para todos”;
II) “Bons ventos virão”, da MFC no 65 (março a maio de 2016); e III) “Engenhoso e
sustentável”, da MFC no 71 (setembro a novembro de 2017).
A primeira reportagem divulga uma inovação da engenharia elétrica que visa a
solucionar problemas causados pela interrupção temporária no fornecimento de energia
elétrica vinda das concessionárias, acarretados por limitações técnicas ou por fenômenos
naturais. Já em “Bons ventos virão” a energia elétrica está vinculada a outra fonte de energia:
as usinas eólicas. A reportagem narra a trajetória de pesquisadores da Universidade Federal de
São João del-Rei (UFSJ) para avaliar o potencial eólico brasileiro. Por fim, na última
reportagem, observamos como um grupo de pesquisadores aprimora um método para
produção de energia por meio de microalgas.
A última reportagem distingue-se das demais por abordar a geração de energia
voltada para a produção de biocombustíveis e não para produção de energia elétrica. No
entanto, como a pesquisa tem o intuito de divulgar uma nova fonte para a matriz energética
brasileira, acreditamos que ela enriqueceria e agregaria actantes novos às redes analisadas.
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A fim de analisar como esses conhecimentos são divulgados pela MFC,
observamos a ação dos actantes por meio dos verbos. Estes tornam os movimentos e ligações
dos actantes visíveis, permitindo identificar os mediadores das pesquisas, assim como, os
argumentos, coisas e pessoas postas em ação para construir os textos publicados pela MFC.
Dessa forma, conseguimos traçar a rede das reportagens e identificar a participação de grupos
na divulgação das pesquisas.
Os grupos representam actantes e alegações que defendem interesses específicos.
Eles podem agir como aliados dos estudos científicos quando estão de acordo com os
interesses dos cientistas. Mas também podem se comportar com antagonistas ao reunir
actantes e inclinações contrárias às pesquisas, atuando, na maioria das vezes, como entrave
para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico.
Consideramos, também, outros elementos para além do texto escrito, como
figuras, desenhos, símbolos, cor, hiperlinks, boxes informativos e QR code. Afinal,
compreendemos, tal como Guimarães (2006), que a cor e as imagens são componentes
dotados de informação e, portanto, utilizá-los não é uma escolha aleatória, mas intencional.
Antes, são componentes fundamentais para a compreensão do tema compartilhado, assim
como indicativo de possíveis interpretações que os autores queiram despertar.
Conforme será apontado nas descrições das reportagens, trazemos às análises o
que acreditamos contribuir para a divulgação científica e aquilo que chamou nossa atenção
nas páginas, coisas que nos fizeram pensar sobre as informações dos textos. Ressaltamos,
entretanto, que este não é um estudo no campo da semiótica, consideramos os elementos do
texto não-verbal pelo viés da Teoria Ator-Rede. Ou seja, esses elementos são actantes que
agem na divulgação científica na medida em que modificam, corroboram, complementam ou
ressaltam determinados aspectos expostos nas matérias.
Nossa descrição se aproxima de um possível modo de interação do leitor com o
periódico, por isso, preferimos analisar os textos de forma linear (do começo ao fim). Em
alguns momentos, é necessário pular a sequência da reportagem para mostrar a ação dos
actantes. Mas, de modo geral, respeitamos a forma como a reportagem é construída.
Nos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 apresentamos a rede de actantes que atua em cada
uma das reportagens. Após essas análises, no item 6.5, buscamos identificar as relações entre
as matérias selecionadas por meio da comparação da atuação dos grupos. Esse movimento
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final permite desenhar um cosmos para o conhecimento sobre a geração de energia a partir de
novas matrizes energéticas.
Figura 1 – Ilustração da temática que liga uma reportagem a outra

Fonte: Elaboração própria.

6.1 Seguindo as usinas hidrelétricas poluentes – Reportagem: Alerta inesperado
A capa da MFC no 66 traz a seguinte chamada para a reportagem “Alerta
inesperado”: “Por trás do mito: hidrelétricas poluem mais do que se imagina”. A utilização da
palavra mito atrai nossa atenção e indica que a reportagem pretende “desconstruir” uma ideia
que a revista julga que seus leitores têm sobre as hidrelétricas. Assim, a chamada de capa
sinaliza uma possível controvérsia. Vejamos a Figura 2, a seguir:
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Figura 2 – Representação da capa da edição nº 66 da revista MFC que faz referência à matéria
sobre hidrelétricas

Fonte: MFC, 2016, p.127.

O substantivo mito, segundo o minidicionário Aurélio (2017), significa ideia falsa,
que distorce a realidade ou não corresponde a ela. Também pode ser utilizado para se aferir a
seres e acontecimentos imaginários cuja existência não pode ser comprovada, referindo-se às
27

Disponível em: < http://www.fapemig.br/visualizacao-de-edicoes-passadas-revista/ler/730/revista-minas-fazciencia-66 >. Acesso em 27 de março de 2018.
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crenças ou fábulas que são consideradas verdadeiras para determinado grupo. Na capa da
MFC, o emprego do termo reforça que será revisada a relação das hidrelétricas e a poluição
ambiental, mostrando que elas poluem MAIS do que se imagina.
No índice, é apresentada uma prévia sobre o que será abordado: “Análises e
simulações revelam que hidrelétricas podem produzir mais gases de efeitos estufa do que
outras fontes de energia” (MFC, 2016, p. 4). Nessa frase encontramos os verbos que
permitirão observar como a pesquisa torna evidente, revela, que as usinas hidrelétricas não
são fontes de energia limpa, poluem. A informação introdutória do índice também indica que
as hidrelétricas são avaliadas como poluentes pela quantidade de gases de efeito estufa que
produzem em comparação com outras fontes de geração de energia.
Após a consideração das informações da capa e do índice, o primeiro aspecto que
analisamos nas páginas em que se encontra o texto são as cores e as imagens que
acompanham a reportagem. O “Alerta inesperado” foi alocado na sessão “Ecologia”, uma
referência à ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio orgânico ou
inorgânico no qual vivem. O chamativo tom avermelhado dado à ilustração de uma represa
nas páginas 16 e 17 prenuncia um desequilíbrio entre as usinas hidrelétricas e o ecossistema.
Não por acaso, os tons avermelhados são o pano de fundo para o título e o subtítulo: “Alerta
inesperado: na Amazônia, hidrelétricas podem poluir mais do que outras fontes de energia”
(SOARES, 2016a, p. 16), como podemos observar na Figura 3:
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Figura 3 – Representação da primeira página da reportagem com destaque para as cores
utilizadas na ilustração de uma barragem.

Fonte: MFC, 2016, p. 16.
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Ao estudar o repertório dinâmico das cores na mídia, Luciano Guimarães (2006)
salienta que a utilização de uma determinada cor aliada a elementos da informação e do
contexto produz significados a serem apreendidos pelo público leitor. Em “Alerta
inesperado”, observamos o emprego do vermelho e do laranja, que são cores quentes, para
fortalecer a ideia de risco e ameaça.
Figura 4 – Representação da página 17 da reportagem com destaque para as cores utilizadas
na ilustração de uma barragem

Fonte: MFC, 2016, p. 17.

Acreditamos que os tons avermelhados foram utilizados para chamar atenção para
a poluição. O contraste com o azul, cor utilizada para representar o céu e a água, sugere o
risco às águas represadas utilizadas para gerar energia nas hidrelétricas nas regiões tropicais.
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Já nas páginas 18 e 19 (FIGURAS 5 e 6), o azul ganha mais intensidade e espaço,
em comparação com as páginas anteriores, parecendo representar águas profundas. Essa
sugestão pode estar relacionada a uma característica das construções de hidrelétricas que são
as extensas áreas alagadas para represar grande volume de água. Particularidade que, segundo
informações da reportagem “Alerta Inesperado”, torna as usinas hidrelétricas mais poluentes.
Os pesquisadores afirmam que “barragens com maior área são mais poluentes do que
hidrelétricas menores e a fio d’água – ou seja, que usam, predominantemente, a correnteza
para gerar energia e, assim, estocar menos volume líquido.” (SOARES, 2016a, p.19).
Figura 5 – Representação da página 18 da reportagem “Alerta inesperado”,
destacando a mudança das tonalidades de laranja e azul em relação às páginas anteriores.

Fonte: MFC, 2016, p. 18.
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Figura 6 – Representação da página 19 da reportagem “Alerta inesperado”, na qual chamamos
atenção para a intensidade da cor azul.

Fonte: MFC, 2016, p. 19.

Essa breve análise das colorações mostra como a cor, por meio de valores
positivos ou negativos incorporados a ela, pode se tornar relevante para os processos de
produção de sentido na comunicação (GUIMARÃES, 2006). As associações entre as cores e
as informações ajudam a construir o argumento de que a “hidrelétrica podem poluir mais do
que outras fontes de energia” e a torná-lo mais forte a cada passo que a leitura da reportagem
é ampliada.
Após a leitura visual das páginas ocupadas pela reportagem, voltamos ao texto
escrito para examinar como a MFC e os pesquisadores da UFJF divulgam a pesquisa sobre as
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hidrelétricas poluentes. O primeiro parágrafo torna explícita a controvérsia vislumbrada na
capa da MFC nº 66:
Historicamente as hidroelétricas são apresentadas como fonte de energia limpa, isto
é, com baixo impacto ambiental. Hoje, sabe-se que isto não é verdade. Pesquisa
publicada na prestigiada revista britânica Environmental Research Letters apontou
que hidrelétricas instaladas - ou a serem construídas - na Amazônia podem ser tão
ou mais poluentes que usinas termelétricas. Dezoito novos reservatórios previstos
para a região têm capacidade de emitir, em cem anos, até 21 milhões de toneladas de
metano e 310 milhões de dióxido de carbono – dois dos principais gases de efeito
estufa, responsável pelo aquecimento do planeta. (SOARES, 2016a, p. 17, grifos do
autor).

Destacar a publicação do estudo do grupo de pesquisa do Laboratório de Ecologia
Aquática da UFJF na “prestigiada revista Environmental Research Letters” é uma forma de
dizer ao leitor que a pesquisa e seus desenvolvedores são competentes e têm credibilidade no
meio acadêmico e científico. Ter um estudo publicado em um periódico descrito como uma
“[...] revista de alto impacto científico no campo dos estudos sobre meio ambiente e Ecologia”
(SOARES, 2016a, p. 17) é sinônimo de boa avaliação entre os pares e indica que a pesquisa
traz algum tipo de inovação para a área. O destaque a revista Environmental Research Letters
gera um QR code para acesso do público da MFC.
Outro actante mencionado para fortalecer o fato científico divulgado é um
trabalho do mesmo grupo, publicado em 2011, pela revista internacional Nature Geoscience,
que também apresenta dados relativos ao caráter poluente das usinas hidrelétricas. Mais uma
prova de que a comunidade científica reconhece e atesta a qualidade do trabalho desenvolvido
pelos pesquisadores da UFJF.
As revistas internacionais inspiram confiança à informação publicada e, por esse
motivo, consideramos que elas são actantes aliados a divulgação da pesquisa que revela como
as hidrelétricas “podem produzir” mais gases de efeito estufa do que outras fontes de energia.
Os resultados veiculados pela Nature Geoscience, por exemplo, empoderam o argumento
anunciado pela reportagem da MFC por meio dos dados que comprovam o potencial poluente.
Eles demonstram que “as emissões por reservatórios de hidrelétricas são maiores nas usinas
situadas nos trópicos do que nas hidroelétricas de regiões temperadas. ‘E, dentro dos trópicos,
a emissão é maior naquelas situadas na região amazônica’, alerta o cientista.” (SOARES,
2016a, p. 17).
A partir da fala do cientista e da breve descrição do estudo anterior, publicado em
2011, a reportagem começa a revelar porque, na Amazônia, as hidrelétricas podem se tornar
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um empreendimento poluente como é afirmado desde a chamada de capa. Além da
localização, a matéria demonstra que, para as hidrelétricas serem consideradas mais ou menos
poluentes, múltiplos fatores devem ser considerados, como se pode observar no trecho a
seguir:
A chave para a compreensão do potencial poluente está na decomposição da matéria
orgânica que sobra do corte das árvores e do carbono presente no solo. Os dois
fenômenos ocasionam a formação de gás carbônico e metano. Outros aspectos a
serem considerados sobre as emissões relacionam-se à idade do reservatório e à
temperatura da região. “As hidrelétricas localizadas na região amazônica, em geral,
são mais quentes e têm maior disponibilidade de matéria orgânica. Isso faz com que
as emissões para os reservatórios ali situados sejam maiores e, portanto, diferentes
dos resultados de outros territórios do planeta”, explica. (SOARES, 2016a, p. 17).

Como visto anteriormente, se o actante hidrelétrica estiver vinculado a uma região
situada nos trópicos, ele emite mais gases de efeito estufa. Porém, se a usina estiver instalada
em uma região temperada, a quantidade de gases produzidos pode ser inferior. A influência
desses fatores no potencial poluente das hidrelétricas é constatada pelo estudo publicado em
2011. A pesquisa atual concentra-se em estimar o cenário futuro de emissões por meio de
simulações que consideram a quantidade de biomassa no solo e na vegetação inundada.
Segundo a repórter Verônica Soares, “[...] o ineditismo do trabalho está na possibilidade de
estimar futuras emissões a partir de simulações, já que, anteriormente, as metodologias para
cálculos se restringiam às hidrelétricas existentes” (SOARES, 2016a, p. 17). No trecho a
seguir, o cientista informa que a metodologia adotada foi testada e fornece dados confiáveis:
os especialistas buscaram estimar o cenário futuro de emissão, em dois modelos
diferente: o primeiro se baseia na quantidade de biomassa no solo e na vegetação
inundada; o segundo, nas emissões reportadas para reservatórios amazônicos já
estudados. “Para nossa surpresa, os resultados dos dois modelos foram similares,
apesar das diferenças metodológicas. Isso nos deu segurança para mostrar que a
simulação proposta funciona para estimar as emissões futuras de reservatórios ainda
a serem construídos”, explica Nathan Barros. No total, realizaram-se dez mil
simulações estatísticas para cada reservatório e metodologia (superestimação ou
subestimação). A quantidade de cenários simulados é explicada pelos múltiplos
fatores, como tamanho e características bioquímicas do reservatório e limpeza da
área a ser inundada. (SOARES, 2016a, p. 18).

A necessidade de elaborar metodologias para avaliar as emissões de hidrelétricas a
serem instaladas está associada, segundo Nathan Barros, à construção de dezoito novos
reservatórios na região amazônica, informação apresentada no primeiro parágrafo da
reportagem. Essas construções foram previstas pelo Plano Decenal de Expansão de Energia
2022 que, de acordo com a reportagem:
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[...] prevê a expansão da participação das fontes renováveis (potencial hidráulico,
vento, biomassa e sol) para atender ao crescimento do consumo de energia elétrica
no País, tendo em vista o compromisso brasileiro para a redução da emissão de
gases de efeito estufa, estabelecido pela Lei n 12.187, de 29/12/2009, e
regulamentado por meio do Decreto n 7.390 de 09/12/2010. (SOARES, 2016a, p.
19).

Os estudos do grupo da UFJF afirmam que as usinas instaladas em regiões
tropicais, como a Amazônia, emitem mais gases poluentes por causa das altas temperaturas.
Esse dado já sinaliza que os dezoito novos reservatórios não ajudariam a reduzir a emissão de
gases de efeito estufa, comprometendo o compromisso do governo brasileiro. A fim de
reforçar a exposição anterior, a reportagem destaca o resultado das simulações da hidrelétrica
de Sinop, em Mato Grosso. As simulações, como mencionado anteriormente, consideram o
tamanho, as características bioquímica do reservatório e a limpeza da área a ser inundada.
A usina escolhida como exemplo de empreendimento poluente está entre as três
(no total de dezoito) que possuem a maioria das simulações com valores superiores ao de
usinas termais no que diz respeito às emissões de gases metano e carbônico. Vejamos o que
diz a reportagem:
A hidrelétrica de Sinop, em Mato Grosso, por exemplo, emitirá, anualmente, ao
menos 250 quilos de gás carbônico equivalente por megawatt-hora (CO2eqMWh) de
energia, produzido ao longo de cem anos – tempo aproximado de vida útil de uma
hidrelétrica. Em seus primeiros 20 anos de implantação, quando as emissões são
mais intensas, o volume poderá ser de 1,1 tonelada anual. Essa é a perspectiva
otimista. Na versão mais poluente, o montante pode chegar a cinco toneladas de
CO2eq por MWh anuais nas primeiras duas décadas, e a 3 toneladas, por ano, em um
século. “Os valores são superiores a usinas à base de carvão, que emitem, em geral,
uma tonelada de CO2eq por MWh, e, também, mais altos do que usinas de gás
natural, responsáveis por 470 quilos”, explica Nathan. (SOARES, 2016a, p. 18).

Como dito anteriormente, os dados demonstram que, quando os actantes
hidrelétricas, altas temperaturas e matéria orgânica em decomposição ocupam o mesmo
território, as usinas podem se tornar uma fonte de energia tão poluente quanto as usinas
termelétricas e termais.
Em relação ao quadro de decomposição, o cientista pondera que evitá-lo não é
simples,
[...] pois existem outras fontes de matéria orgânica, como a que chega pelo rio,
proveniente da bacia de drenagem, além daquela que, nos momentos de seca, cresce
às margens dos reservatórios: “Todos estes caminhos de entrada colaboram como
fontes de carbono para a decomposição”, explica Nathan Barros, ao defender que,
para redução do volume de gases produzidos pela decomposição, são necessárias
políticas de controle para uso do solo no entorno dos reservatórios, além da garantia
do corte e da retirada da vegetação na área a ser inundada e da diminuição da
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quantidade de matéria orgânica vinda dos rios. “Na maioria dos casos estamos longe
de garantir tais ações. Enquanto isso, nossos reservatórios de geração de energia
poderão continuar emitindo grande quantidade de gases de efeito estufa”, alerta.
(SOARES, 2016a, p. 18).

Assim como as diversas fontes de matéria orgânica o tamanho dos reservatórios
também pode fazer com que as usinas hidrelétricas se tornem mais ou menos poluentes.
Porém, para ambos os fatores, existem medidas que reduzem a produção de gases de efeitos
estufa. No caso da matéria orgânica o cientista sugere o corte e retirada da vegetação na área a
ser inundada, além do controle do solo do entorno e da matéria orgânica vinda dos rios. Já em
relação ao tamanho dos reservatórios, a reportagem diz que:
Os pesquisadores destacam, ainda, que barragens com maior área são mais poluentes
do que hidrelétricas menores e a fio d’água – ou seja, que usam,
predominantemente, a correnteza para gerar energia e, assim, estocar menos volume
líquido. A sugestão seria adotar reservatórios com alta densidade energética –
elevado potencial de produzir energia em menor área alagada –, para reduzir a
emissão de gases de efeito estufa. (SOARES, 2016a, p. 19).

Destacamos que as soluções apontadas por Nathan Barros para tornar as
hidrelétricas menos poluentes dependem de ações anteriores a instalação das usinas. Com o
planejamento prévio é possível conter o volume de gases produzidos pela decomposição, da
mesma forma, elaborar projetos com reservatórios com menor área alagada reduziria a
emissão de gases poluentes.
Apesar da pesquisa divulgada pela MFC revelar que as usinas hidrelétricas podem
poluir mais do que se imagina e de existir um acordo governamental que busca reduzir a
emissão de gases poluentes na produção de energia elétrica, dados do Ministério de Minas e
Energia mostram que as hidrelétricas predominam na matriz energética nacional. Segundo a
reportagem, em 2012, elas representavam 66% da capacidade instalada no Sistema Interligado
Nacional (SIN). O baixo custo da instalação de hidrelétricas em comparação com outras
usinas e a matéria prima renovável podem explicar a “[...] supremacia das usinas hidrelétricas
como principais fontes de geração de energia” (SOARES, 2016a, p. 19).
No entanto, o cenário desenhado pela reportagem expõe que os dezoito novos
reservatórios a serem instalados na região amazônica, apesar de atenderem à meta de
expansão da participação das fontes renováveis, não estão de acordo com o compromisso
brasileiro para redução de gases de efeito estufa. Mesmo aceitando as alternativas
mencionadas pelo cientista para conter a produção de gases poluente, como os reservatórios
com alta densidade energética e as políticas de controle para uso do solo no entorno dos
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reservatórios, as novas usinas ainda seriam poluentes por estarem previstas para a região
Amazônica.
Assim, a pesquisa do grupo da UFJF busca se aliar aos interesses e às
necessidades políticas e ambientais. A fim de tornar o conhecimento produzido útil, ela se
apresenta como informação importante que oferece dados para os políticos, empresários,
engenheiros e financiadores de projetos de hidrelétricas futuras, podendo ser um modelo para
estimar o equilíbrio de carbono
Considerando o alto número de barragens planejadas na região amazônica, e em
outros países, como a China, é imperativo desenvolver modelos para estimar o
equilíbrio de carbono de projetos de grandes hidrelétricas, para dar suporte às
tomadas de decisão anteriores à construção de barragens”, afirmam os
pesquisadores. Caso a perspectiva de aumento na emissão de gases de efeito estufa
por hidrelétricas seja considerada, ela influenciará a meta de redução de níveis de
carbono adotadas pelo Brasil. Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
poderá exigir que projetos de hidrelétricas em busca de financiamento informem o
potencial de emissão de gases e especifiquem se o local de construção é uma floresta
tropical. (SOARES, 2016a, p. 19).

Com base nos dados sobre a emissão de gases de efeito estufa, o cientista
estabelece vínculos com outros países e instituições estrangeiras, como a China e o BID,
citados anteriormente. A reportagem busca atrelar o argumento central da pesquisa,
“hidrelétricas poluem mais do que se imagina”, a preservação do meio ambiente, aos
compromissos políticos e ambientais do Brasil e ao financiamento de projetos de hidrelétricas
pelo BID.
O parágrafo reproduzido a seguir está inserido sob o intertítulo “Repercussão
internacional” e apresenta actantes que tornam a pesquisa mais crível, agregam valor e
credibilidade ao fato científico e enaltecem os cientistas.
As perspectivas para novas pesquisas a partir dos resultados obtidos com as
simulações são diversas e já estão abrindo portas para a internacionalização. O grupo
de pesquisa do Laboratório de Ecologia Aquática da UFJF recebeu financiamento,
em parceria com a Universidade de Uppsala na Suécia, para estudar reservatórios
tropicais. O recurso vem do Conselho de Pesquisa Europeu (European Research
Council - ERC, na sigla em inglês): “Esse recurso é raríssimo de conseguir e foi
dado devido ao interesse da comunidade científica mundial sobre o tema”, conta
Nathan Barros. (SOARES, 2016a, p. 19, grifos da autora).

Nathan Barros ressalta a aliança de seus interesses aos de outros cientistas e
instituições de pesquisa, movimento necessário para produzir fatos científicos que mostra a
formação de um grupo, que chamamos de ciência. Ele é composto pela UFJF, pelas análises e
simulações apresentadas por Nathan Barros, pelo Conselho de Pesquisa Europeu, pela
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Associação Internacional de Hidroelétricas (IHA), pelas revistas Nature Geoscience,
Environmental Research Letters e Minas Faz Ciência e pelos cientistas de outras
universidades que contribuíram para a pesquisa do grupo da UFJF. O nome desses cientistas,
que também assinam o artigo publicado na Environmental Research Letters, está indicado no
último parágrafo da reportagem. São eles: Felipe de Farias e Paulina Jaramillo, da
Universidade Carnegie Mellon (EUA), Henrique Sawakuchi, da Universidade de São Paulo
(Brasil), e Jeffrey Richey, da Universidade de Washington (EUA).
O grupo do Laboratório de Ecologia Aquática da UFJF consegue associar suas
pesquisas a actantes que proporcionam a ampliação de sua rede para uma comunidade
científica mundial, movimento observado, principalmente, nos últimos três parágrafos da
reportagem. Isso é possível graças à formação do grupo ciência. Acreditamos que citar o
apoio e destaque internacional é uma forma de valorizar e fortalecer a pesquisa e os cientistas.
Observamos, ainda, nos vínculos com instituições de outros países o esforço em
aproximar interesses político, ambientais e científicos nos objetivos das futuras pesquisas de
Nathan Barros:
O pesquisador também já foi convidado para revisar modelos de cálculo das
emissões de reservatórios hidroelétricos da Associação Internacional de
Hidroelétricas (International Hidropower Association - IHA, na sigla em inglês): “O
modelo que estão desenvolvendo será robusto o suficiente para o cálculo das
emissões por reservatórios de todo o mundo, algo similar ao que fizemos em nossa
pesquisa. O objetivo é conseguir um modelo capaz de dar conta de inúmeras
variáveis regionais, algo importantíssimo para tentar incluir estes ambientes nos
modelos globais de emissão de carbono e nos relatórios do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)”. (SOARES, 2016a, p. 19,
grifos da autora).

O trabalho com a IHA é uma possibilidade de avançar na busca por energia
hidrelétrica menos poluente e sustentável e inserir as pesquisas do grupo da UFJF nas
discussões mundiais sobre soluções para mudanças climáticas. Assim, Nathan Barros
vislumbra, nessa aliança, a possibilidade de introduzir e aperfeiçoar o conhecimento
produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Ecologia da UFJF.
Podemos observar que a controvérsia colocada pela revista busca desestabilizar
parte da crença que se tem sobre as usinas hidrelétricas, ou seja, que elas não são fontes de
energia com baixo impacto ambiental. Isso significa que o objetivo da pesquisa do grupo da
UFJF não é a extinção das hidrelétricas, visto que o cientista oferece soluções para que elas
continuem existindo, inclusive, de forma menos poluente. Mas alertar para o local escolhido
para a instalação das novas hidrelétricas, uma região de temperaturas mais elevadas e com
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maior disponibilidade de matéria orgânica, fatores que contribuem para a produção de dióxido
de carbono e metano. Assim, a pesquisa visa, principalmente, a “[...] dar suporte às tomadas
de decisão anteriores à construção de barragens” (SOARES, 2016a, p. 19).
Segundo Latour (2012), um bom relato ANT tece uma rede, que tem como função
descrever as ações dos actantes e as associações entre elementos heterogêneos. A rede que
tecemos seguindo o alerta inesperado que revela como as hidrelétricas podem ser poluentes
mais poluentes que outras fontes de energia evidência interesses distintos agindo na
divulgação do conhecimento sobre hidrelétricas poluentes. Esses interesses foram
identificados pelos actantes, argumentos que o porta-voz da pesquisa e a MFC apresentam no
texto.
No decorrer da narrativa, buscamos demonstrar as coisas e pessoas que
contribuem para a divulgação da pesquisa do grupo da UFJF. Assim, verificamos a
participação de dois grupos, que chamamos de ciência e meio ambiente. O primeiro, como já
mencionado, reúne actantes da comunidade científica que tornam a afirmação “hidrelétricas
poluem mais do que se imagina” um fato científico. O grupo meio ambiente também é aliado
à pesquisa, visto que engloba argumentos e dados empregados para atrair outros grupos. Por
exemplo, segundo a reportagem, a pesquisa pode dar suporte ao planejamento de hidrelétricas
com medidas que podem frear o aquecimento do planeta. Dessa forma, a pesquisa pode
interessar ou ser oportuna para o Estado, a indústria, os cidadão e uma para aqueles
interessados na proteção dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável.
Consideramos também na rede das hidrelétricas poluentes a presença do grupo
denominado Estado. A pesquisa é um alerta para esse grupo, pois enfatiza o potencial
poluente dessa fonte de energia que, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia
2022, será ampliada. Observamos Nathan Barros transladar interesses, ora aponta ações que
tornam essas usinas menos poluentes, ora expõe dados que comprovam que as hidrelétricas
podem poluir mais do que outras fontes de energia. Nesse movimento, ele procura se
aproximar das finalidades do governo brasileiro, que são ampliar a participação das
hidrelétricas na matriz energética nacional e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
Assim, a pesquisa do grupo da UFJF adentem às demandas do grupo Estado
apresentadas na reportagem. No entanto, não é mencionado se as análises e simulações serão
consideradas pelo Brasil, portanto, o vínculo entre a pesquisa e esse grupo fica como sugestão
para futuros projetos.
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A Figura 7 ilustra os grupos acionados pela reportagem e pelo cientista para
divulgar a pesquisa.

Figura 7 – Ilustração que representa os grupos que agem na construção da afirmativa
“hidrelétrica podem poluir mais do que outras fontes de energia”

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 7 ilustra a ação de três grupos na divulgação da pesquisa que revela
como as hidrelétricas podem produzir mais gases de efeito estufa do que outras fontes de
energia. Esses grupos, composto por diversos actantes, demonstram que o conhecimento
sobre hidrelétricas poluentes envolve acordos políticos, gases metano e dióxido de carbono,
aquecimento do planeta, temperatura, vegetação, financiamentos internacionais, instituições,
políticos e cientistas.
Os grupos ciência e meio ambiente foram representados na cor azul, mesma cor
adotada para representar a pesquisa divulgada pela MFC, porque consideramos que eles
atuam como aliados do estudo. As setas partindo em ambas as direções indicam conformidade
de interesses. Já o grupo Estado está em vermelho porque não conseguimos mapear seu
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engajamento à pesquisa. O alerta que a reportagem apresenta é em relação a uma decisão
governamental que prevê a expansão de usinas hidrelétricas na região amazônica. Nesse
sentido, a ação do Estado está em desacordo com o argumento do grupo da UFJF. A matéria
não menciona a revisão do Plano Decenal, mas mapeamos o movimento dos cientistas para
atrair os actantes que compõem esse grupo em ações futuras.
6.2 Seguindo microrredes inteligentes – Reportagem: Energia (inteligente) para todos

A segunda reportagem que constitui o corpus de análise desta pesquisa divulga o
projeto “Tecnologia de redes elétricas inteligentes – Modelagens e análises”, do professor
Paulo Silveira da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Entre os objetivos do projeto, está
a futura instalação de uma microrrede de energia elétrica na universidade. Essa tecnologia,
segundo a reportagem, permitirá geração própria de energia ao campus da Unifei, redução dos
custos com consumo de energia elétrica, evitará a interrupção de atividades prioritárias por
falta temporária de energia, estimulará ações sustentáveis e possibilitará o desenvolvimento
de pesquisas na área.
Nossa análise observa como o actante microrrede pratica as ações citadas acima.
Isso é feito por meio do verbo oferecer, mapeado na chamada de capa da MFC no 65 (março a
maio de 2016), Figura 8, que diz: “Microrredes – sistema inteligente oferece autonomia e
flexibilidade”.
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Figura 8 – Nesta figura, damos destaque à chamada, canto inferior esquerdo, para a
reportagem “Energia (inteligente) para todos”.

Fonte: MFC, 2016, p.128.

Contemplamos, também, os movimentos do cientista Paulo Silveira para divulgar
a pesquisa que irá oferecer autonomia e flexibilidade a Unifei. Por isso, além do verbo
oferecer, que possibilita seguir a microrrede inteligente, damos igual atenção aos verbos que
expressam a dinâmica do porta-voz do fato científico ao divulgá-lo: inspirar e criar. Estes
verbos são citados na primeira página da matéria, como se pode observar na Figura 9, a
seguir:

28

Disponível em:<http://www.fapemig.br/visualizacao-de-edicoes-passadas-revista/ler/573/revista-minas-fazciencia-65>. Acesso em 27 de março de 2018.
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Figura 9 – Representação da primeira página da reportagem destacando o título e o subtítulo,
assim como os desenhos e cores utilizadas.

Fonte: MFC, 2016, p. 16.

Assim como na análise de “Alerta inesperado”, antes de iniciar a descrição do
movimento dos actantes microrrede e Paulo Silveira, detemo-nos à observação dos elementos
que integram as páginas. Na Figura acima, notamos que o título e o subtítulo, ou linha fina,
encontram-se localizados no centro de um desenho que parece representar uma caixa de
energia, como a comumente encontrada no muro das residências, a qual chamamos de relógio
medidor de consumo de energia elétrica. Na parte inferior da caixa, há um desenho de um
triângulo amarelo com um raio ao centro. Consideramos esse desenho como um símbolo que
representa risco de choque elético. Santaella (2012) define como imagens simbólicas as
figuras que são reconhecíveis aos integrantes de determinada sociedade e que representam
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significados que vão além daquilo que os olhos veem. Por exemplo, o símbolo do triângulo
com um raio no centro é utilizado em placas para sinalizar as pessoas que se mantenham a
distância e não toquem o local onde a placa está fixada, pois há corrente elétrica e a pessoa
corre o risco de levar um choque.
A cor adotada para o fundo das páginas 16, 18 e 19 é o amarelo. Associamos essa
cor ao tema abordado que é a geração de energia. Ela pode ter sido escolhida para falar sobre
a energia por remeter ao sol e ao calor, que são duas fontes para a geração de energia elétrica
ou, ainda, por ser utilizada em imagens de lâmpadas, como percebemos na página 18 da MFC
no 65, representada pela Figura 10:
Figura 10 – Representação da página 18, na qual analisamos, além do texto, a cor e as
ilustrações.

Fonte: MFC, 2016, p. 18.
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Nas ilustrações da página acima, identificamos uma lâmpada conectada a uma
folha, uma bicicleta e uma turbina eólica. No contexto da geração de energia, esses desenhos
podem estar relacionados a busca por fontes renováveis, por energia sustentável e pela
preservação do meio ambiente. As figuras estão ligadas por fios, tubos e condutos, conforme
observamos nas redes que transportam energia pelas paisagens urbanas, como se fossem um
sistema em que um alimenta o outro, sugerindo interdependência.
Já na página 19, Figura 11, no canto inferior direito, há um sinal vermelho,
chamando atenção. Para nós, parece uma identificação com geração de energia pela presença
dos componentes raiados em torno do círculo vermelho. Outro elemento importante nessa
página é o boxe azul no canto inferior direito. O boxe traz informações sobre a participação da
Fapemig no desenvolvimento do projeto divulgado pela reportagem. Do ponto de vista
institucional, a disponibilização desses dados é uma ação que visa à transparência e à
prestação de contas da agência de fomento à sociedade.
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Figura 11 – Representação da página 19, destacando o sinal vermelho no canto inferior direito
e a cor que estampa o fundo da página.

Fonte: MFC, 2016, p. 19.

Após esse primeiro contato com a reportagem, prosseguimos para a leitura do
texto da repórter Vivian Teixeira com a indicação de possíveis relações entre as microrredes e
as fontes de geração de energia limpa. No Capítulo 3 desta dissertação, apontamos que uma
das características das reportagens da MFC é a contextualização da informação. Ou seja, os
jornalistas procuram relacionar o desenvolvimento das pesquisas divulgadas a necessidades
sociais, econômicas, ambientais e políticas. Em “Energia (inteligente) para todos”, Vivian
Teixeira apresenta as microrredes energéticas inteligentes como uma solução para os danos
causados à população norte-americana por um furacão. Os três primeiros parágrafos da
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reportagem são dedicados à exposição do cenário que inspirou os cientistas brasileiros.
Vejamos o primeiro deles:
Em 2012, o furacão Sandy atingiu a Costa Leste dos EUA e causou bilhões de
dólares em danos ao governo. Inúmeras linhas de energia acabaram destruídas e o
fornecimento de eletricidade, para 3,5 milhões de residências e empresas, foi
interrompido. Graças às microrredes energéticas inteligentes, (redes de menor
dimensão concebidas dentro dos conceitos das smart grids) lugares como o Foodand
Drug Administration, órgão americano responsável pelo controle de alimentos,
suplementos alimentares, medicamentos, cosméticos, equipamentos médicos,
materiais biológicos e produtos derivados do sangue humano, manteve-se em
funcionamento. (TEIXEIRA, 2016, p.17, grifos do autor).

O furacão é um fenômeno natural, comum nos Estados Unidos, e, em muitos
casos, produz rápida devastação por onde passa. A reportagem evidencia que a ação desse
actante causa prejuízo material a no mínimo três grupos: o Estado, os cidadãos e os
empresários. No entanto, um produto científico mudou esse cenário: o Food and Drug
Administration conseguiu evitar os danos econômicos por causa da utilização de microrredes
inteligentes. A reportagem segue explicando porque essas redes de menor dimensão são
consideradas inteligentes:
Isso aconteceu porque, no momento da interrupção, as microrredes – que agem
como pequenos sistemas elétricos convencionais, capazes de extrair energia a partir
de fontes limpas, como o vento e o sol – se desligaram do mecanismo comum de
energia e continuaram a funcionar, mas de forma independente. Instituições que
trabalham com equipamentos caros e dependem da eletricidade para manter a
segurança e a continuidade de suas operações encontram solução em tais
mecanismos, justamente, para atividades contínuas e seguras. (TEIXEIRA, 2016, p.
17).

Pela segunda vez, a reportagem estabelece uma ligação entre a utilização de um
modelo avançado de rede elétrica e o controle de recurso financeiro. A experiência norteamericana diz que a autonomia em relação à produção de energia por meio de microrredes
evitou danos aos cofres públicos e preservou equipamentos de alto custo de instituições
diversas. O trecho também explica que a eficiência operacional que as smart grids oferecem,
assim como a autonomia, são possibilitadas pela integração de distintas fontes de energia em
um único modelo. Essa propriedade evita que a ação de alguns actantes, como os furacões,
interrompa o fornecimento de energia elétrica. Isso quer dizer que o actante microrrede
promove autonomia e flexibilidade para instituições que trabalham com equipamentos caros e
dependem da eletricidade para manter a segurança e a continuidade de suas operações.
A Universidade da Califórnia é um dos centros mundiais de referência que
inspirou a pesquisa na Unifei, além de ser um exemplo que comprova a eficiência das
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microrredes. O modelo de rede elétrica utilizado por essa instituição adota diferentes fontes
para obtenção de energia elétrica:
Na Universidade da Califórnia, em San Diego, as microrredes inteligentes são
responsáveis por 92% da eletricidade usada no campus – o que, também, gera
economia anual de mais de US$ 8 milhões. O sistema inclui três fontes principais de
geração de energia: célula de combustível, que transforma gás metano em
eletricidade, sem combustão; capitação solar, com uso de painéis fotovoltaicos; e
cogeração a gás natural, empregada para ligar luzes e equipamentos, além de
produzir vapor para aquecimento, ventilação e refrigeração. (TEIXEIRA, 2016, p.
17).

Além da experiência norte-americana, a reportagem também menciona
laboratórios de institutos japoneses, onde as pesquisas com smart grids encontram-se em
estágio avançado. Paulo Márcio da Silveira, pesquisador do Instituto de Sistemas Elétricos e
Energia da Unifei que trabalha com o tema desde 2008, visitou o referido laboratório com o
apoio da Fapemig e da Japan International Cooperation Agency (Jica). O exemplo do Japão
coloca o Brasil, mais uma vez, como uma nação atrasada em relação ao desenvolvimento
tecnológico na área de engenharia elétrica.
Após demonstrar a importância das microrredes inteligentes em um cenário global
e moderno, a reportagem detalha como surgiram os laboratórios da Unifei dedicados ao
estudo da temática e aponta alguns interesses aos quais estão ligados. Vejamos o trecho a
seguir:
A preocupação com a produção energética levou a Unifei a fundar, em 2005, o
Laboratório de Qualidade, Medição e Proteção de Sistemas Elétricos (LQMP), e, em
2012, o Centro de Excelência em Redes Elétricas Inteligentes (CERIn). De acordo
com Paulo Silveira, a importância do CERIn, bem como outros grupos de pesquisa,
está na atenção concedida à temática por profissionais dos meios acadêmico e
empresarial. O centro se dispõe a trabalhar na tríade ensino, pesquisa e extensão, em
uma busca permanente por inovações tecnológicas e científicas. (TEIXEIRA, 2016,
p. 17).

Destacamos, no fragmento anterior, a menção da tríade que sustenta o sistema
público de ensino superior no Brasil: ensino, pesquisa e extensão. Esse modelo visa não
apenas à formação acadêmica dos discentes, mas contempla o desenvolvimento científico
tecnológico e a aproximação da universidade com os problemas e as necessidades da
sociedade. No trecho, o cientista também afirma que a temática a qual o laboratório CERIn se
dedica é de interesse do setor empresarial. Com isso, observamos que o cientista está
justificando a importância da criação de inovações tecnológicas na área de engenharia
elétrica, assim como, tentando atrair actantes com interesses distintos para seu laboratório.
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No Brasil, como expõe a própria reportagem, não é comum a ocorrência de
furações, actante que introduz a temática divulgada. Porém, outros actantes são capazes de
deixar em risco o fornecimento de energia no País, tais como: variação no padrão da corrente
elétrica e interrupções inesperadas no fornecimento por falta temporária de energia vinda da
concessionária. Para resolver problemas como esses, a Unifei pretende instalar em seu
campus uma microrrede inteligente de energia elétrica, modelo inexistente no Brasil na época
da publicação da reportagem. Segundo o texto:
A necessidade foi percebida após a divulgação de estudos prévios, que relacionaram
a grande quantidade de quedas de energia na instituição a outras duas necessidades:
redução do consumo de energia elétrica e premência por um laboratório
especializado para aulas e experiências práticas sobre o assunto. (TEIXEIRA, 2016,
p. 17).

A partir desse trecho e do próximo, compreendemos que a tecnologia das smart
grids torna-se atrativa para a Unifei não só por prometer sanar a grande quantidade de quedas
de energia no campus, fator que causa a interrupção das atividades de ensino e pesquisa, entre
outros serviços. A economia gerada pela redução de consumo e a possibilidade de obter
segurança e continuidade em suas atividades são pontos que também interessam a
universidade mineira.

Na prática, a microrrede inteligente da Unifei pretende oferecer aos usuários, além
da geração própria de energia – que diminui os custos de consumo-, uma instalação
elétrica mais flexível e confiável, que apresente pouquíssimos desligamentos e possa
trabalhar no “modo ilhado” quando houver problemas externos com a
concessionária local, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Nestes
casos, a microrrede continuará a suprir cargas prioritárias. (TEIXEIRA, 2016, p. 17).

A diminuição do custo do consumo e a eficiência do modelo são destacadas, mais
uma vez, como vantagens das microrredes em relação ao sistema de rede elétrica utilizado
pela Cemig. A reportagem afirma que essa empresa fornece um serviço instável, com grande
quantidade de quedas de energia, comprometendo o desenvolvimento de atividades
prioritárias na universidade. A eletricidade produzida pela microrredes deseja pelos
pesquisadores da Unifei sairia dos geradores alternativos, como os fotovoltaivos, e de
sistemas armazenadores.
Além de solucionar problemas, a instalação da microrrede na instituição
[...] pretende estimular o uso de alternativas de transporte mais sustentáveis,
começando pelos pequenos veículos (scooters, bicicletas etc.), além de realizar
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experiências e pesquisas próprias. “No futuro, a depender do avanço das pesquisas e
dos investimentos, há possibilidade de ampliar a oferta deste tipo de tecnologia,
incluindo postos de recarga de veículos elétricos, algo ainda incipiente no Brasil”,
acrescenta o pesquisador (TEIXEIRA, 2016, p. 18).

Associamos o projeto da Unifei a sustentabilidade energética e limpa, uma vez
que, deseja se manter ativo valendo-se de geradores fotovoltaicos e de sistemas
armazenadores de energia. Além disso, lança mão do uso de transportes mais econômicos e
que utilizam fontes mais limpas para seu funcionamento. O modelo proposto por Paulo
Silveira diz oferecer ainda vantagens econômicas à população. Essa aplicação é detalhada no
seguinte fragmento:
Além de ampliar as possibilidades de geração de energia, uma microrrede inteligente
é reconhecida por gerar inúmeros dados relativos ao consumo – e que podem ser
acessados de computadores ou dispositivos móveis. Ao invés de os usuários
conhecerem o que consumiram apenas uma vez por mês, por meio do trabalho do
leiturista, poderão acessar informações a qualquer hora, por meio de robusta
plataforma de dados. Isso facilita o gerenciamento dos dados e pode acarretar em
mais economia de energia (TEIXEIRA, 2016, p. 18).

Os dados que as microrredes são capazes de produzir pode atrair o consumidor
que busca diminuir custos com o consumo de energia. Assim, a reportagem começa a dialogar
diretamente com o público que, vislumbra na tecnologia outra possibilidade vantajosa: ter
acesso fácil aos dados do consumo de sua residência. Com essa função o actante microrrede
também proporcionaria certa autonomia aos usuários, pois essa tecnologia permitiria que os
clientes tivessem acesso aos dados mais frequência, possibilitando a eles administrarem e
controlarem os custos financeiros domésticos.
No decorrer da reportagem, observamos que o cientista procura atrelar o seu
estudo a demandas dos consumidores. Estes são convocados a se envolver na busca por
soluções para os problemas energéticos que não afetam somente a universidade. Dessa forma,
a microrrede é apresentada como recurso ideal para atender às demandas internas da Unifei,
como a redução no custo da energia elétrica e a garantia de atividades contínuas, e àquelas da
sociedade.
Nesse sentido, o cientista Paulo Silveira descreve seu objeto de pesquisa como
sendo de interesse comum a diversos actantes e, por sua complexidade, necessita da
mobilização de áreas distintas do conhecimento para ser desenvolvido, conforme ele diz na
passagem:
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Segundo Paulo Silveira, uma rede elétrica inteligente é, sobretudo, um assunto
multidisciplinar. Primeiro, porque há necessidade de duas grandes áreas do
conhecimento: a Engenharia Elétrica - e seus sistemas elétricos de potência, controle
e automação, além da eletrônica de potência -, e a Engenharia de Telecomunicação.
Também é preciso incluir, em projetos de microrredes, profissionais de Engenharia
da Energia, Engenharia Mecânica e Engenharias de Recursos Naturais, além de
experts, por exemplo, em Física e Química, áreas importantes para o
desenvolvimento de pesquisas sobre novos materiais para geração, transmissão e
armazenamento de energia. É fundamental, ainda, a participação da comunidade
acadêmica e da população do entorno, para que as microrredes atendam às
expectativas da sociedade, que deve se envolver na busca por soluções. (TEIXEIRA,
2016, p. 18).

Observamos que o cientista convida pessoas, instituições e coisas para agir em
favor da instalação da futura microrrede da Unifei, uma série de actantes como: cientistas que
se dedicam a áreas afins, demais funcionários da universidade, empresários e cidadãos de
Itajubá. Cada um desses actantes possui um interesse na pesquisa e seriam beneficiados pela
microrrede de formas distintas.
Após apresentar os centros mundiais que inspiraram a criação de um modelo
avançado de rede elétrica na Unifei e descrever seus benefícios e funcionalidades, a
reportagem se concentra na exposição do cenário energético brasileiro. O Ministério de Minas
e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Sociedade Brasileira de
Qualidade da Energia Elétrica (SBQEE) são os actantes que desenham o contexto
desfavorável para as microrredes brasileiras. Vejamos as informações que esses actantes
apresentam:
O formato padrão de onda usado nas transmissões de energia é o senoidal. Segundo
dados do Ministério de Minas e Energia (MME), mais de 70% da produção
energética consumida no Brasil provêm de hidrelétricas, mas, em grandes períodos
de seca, a eficiência da geração torna-se ameaçada. Em tais casos, as termelétricas
entram em ação e complementam a geração de energia em mais de 20%.
(TEIXEIRA, 2016a, p. 19).

Os dados do MME mostram que as hidrelétricas predominam na matriz energética
nacional, sendo a fonte de geração de energia utilizada pela Cemig, companhia energética que
não tem prestado um serviço contínuo e seguro à Unifei. A reportagem não deixa explícito,
todavia, o impacto que a ação de complementação das termelétricas tem no cenário brasileiro.
Esse serviço é mais dispendioso do que o das usinas hidrelétricas. Sendo que o custo extra
que é repassado aos consumidores de acordo com o sistema de bandeiras tarifárias (vermelha,
amarela ou verde). Ao inserir as termelétricas na narrativa, o MME chama atenção para as
vantagens econômicas que os modelos avançados de energia elétrica oferecem. A adoção de
um sistema inteligente, que procura outras fontes de energia para suprir a ineficiência das
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hidrelétricas em períodos de seca, evitaria, assim, a utilização das termelétricas e o acréscimo
do custo da geração aos consumidores.
A Aneel, actante que compõe o cenário energético brasileiro, é apresentada como
órgão responsável pela regulação da produção, transmissão, distribuição e fiscalização do
setor. Segundo a reportagem a Aneel

Produz indicadores para acompanhar diversos aspectos do fornecimento de energia
elétrica. Entre eles, está a qualidade do serviço, o que inclui avaliação das
interrupções no fornecimento, e do produto oferecido aos consumidores – com a
avaliação da conformidade de tensão em regime permanente e das perturbações na
forma de onda de tensão. (TEIXEIRA, 2016, p. 19)

Para o presidente da SBQEE, Gilson Paulillo, esses indicadores produzidos pela
Aneel para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas concessionárias de energia:
[...] precisam nortear os esforços de pesquisa e desenvolvimento feitos no País, para
que ocorra desenvolvimento científico e tecnológico na área de energia elétrica e
eles estejam de acordo com os interesses da sociedade brasileira. “É necessário
pensar em soluções de geração baseadas em smart grids para que se consiga
melhorar o fornecimento e reduzir os impactos da geração de energia. Para isso, é
fundamental melhorar a qualidade dos medidores”, avalia. (TEIXEIRA, 2016, p. 19,
grifos da autora).

A Aneel age nesse cenário regulando e fiscalizando o setor elétrico brasileiro. Por
exercer tais funções, o presidente da SBQEE defende que ela deve operar, também, na busca
por inovações tecnológicas por meio dos indicadores da qualidade do serviço. O
desenvolvimento na área de energia elétrica, segundo Paulillo, depende ainda da parceria
entre as instituições de pesquisa e o mercado, elo que Paulo Silveira cita como fundamental
para o aprimoramento de suas pesquisas. Mas Paulillo aponta que o trabalho conjunto de
pesquisadores e organizações, além de visar o desenvolvimento científico e tecnológico na
área, deve auxiliar na administração pública. A fala de Paulillo sugere que a união desses
actantes teria impacto positivo para os consumidores e para o meio ambiente, visto que as
inovações, como as smart grids, podem melhorar o fornecimento e reduzir os impactos da
geração de energia.
Ainda que a reportagem busque ressaltar a importância da parceria entre o Estado,
as instituições de ensino e pesquisa e a iniciativa privada para o desenvolvimento científico e
tecnológico do setor energético nacional, o quadro apresentado ao longo da última página
mostra divergência entre as ações desses grupos. A Resolução Normativa no 502/2012 é um
actante que exemplifica o descompasso dos interesses.
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Segundo informações da Aneel, a regulamentação resultante da Audiência Pública
(Resolução Normativa no 502/2012) está com a aplicação suspensa devido ao fato
de o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ainda não
ter aprovado sistemas de medição com as funcionalidades previstas. (TEIXEIRA,
2016, p. 19).

O documento propõe a regulamentação dos requisitos mínimos para os medidores
eletrônicos de energia. Esses requisitos, se colocados em prática, poderiam melhorar a
qualidade dos medidores que, por sua vez, forneceriam dados melhores e mais precisos aos
órgãos de fiscalização e à academia. Todo esse movimento contribuiria, hipoteticamente, para
a busca por soluções dos problemas energéticos do País.
O Inmetro não aprovar o sistema de medição necessário para melhorar a qualidade
dos medidores é uma ação negativa para a instalação da microrrede na Unifei. A seguir, o
pesquisador Paulo Silveira elenca outras dificuldades que o projeto enfrenta.
Além da lentidão relacionada à legislação vigente, certos entraves podem postergar a
instalação da microrrede inteligente da Unifei. Segundo Paulo Silveira, um grande
desafio do momento é o período de recessão enfrentado pelo País. Apostar em
incentivos governamentais e na ampliação das ofertas de tecnologia de baixo custo
para os consumidores – principalmente, para os de menor renda – seria um ótimo
incentivo. “Precisamos, também, de um novo modelo de mercado de energia, que
coopere com esta política. Atualmente, as próprias companhias distribuidoras
enxergam dificuldades de incentivar o uso de fontes renováveis para o público em
geral, considerando a perda de receita que isso pode gerar para elas próprias”, critica
o pesquisador. (TEIXEIRA, 2016, p. 19).

Nesse trecho, o cientista expõe que, assim como as ações governamentais, a
atividade produtiva e o mercado são fatores que influenciam na implantação de novos
modelos de rede elétrica no Brasil. O uso de fontes renováveis e o desenvolvimento de
tecnologias de baixo custo para os consumidores representariam perda de receita para as
companhias produtoras e distribuidoras de energia, por isso elas não incentivam a inserção de
novas fontes e modelos na matriz energética nacional. Assim, essas empresas agem como
entrave para o desenvolvimento das microrredes.
No próximo trecho, a Aneel, actante ligado ao governo, inclui mais motivos que
pesam contra a instalação da microrrede inteligente no Brasil:
A Aneel identifica como principais dificuldades para a implantação de modelos de
smart grids os altos investimentos necessários e potencializados pelo aumento do
dólar, o processo de aprovação de medidores no Inmetro e as altas cargas tributárias.
(TEIXEIRA, 2016, p. 19, grifos da autora).
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Tanto o pesquisador como a Aneel demonstram a influência dos fatores
macroeconômicos, como o período de recessão e o aumento do dólar, nas decisões do Estado
e de empresas que atuam no setor energético brasileiro. Notamos que o pesquisador coloca
seu empreendimento ao lado dos interesses da população e do meio ambiente, enquanto as
justificativas apresentadas pela Aneel justificam a postura defensiva do Estado e da iniciativa
privada que, frente aos fatores econômicos desfavoráveis, não investem na ampliação da
oferta de tecnologia de baixo custo para o consumidor.
Assim, além de atender às necessidades da Unifei, as microrredes também
satisfazem aos interesses da população brasileira. Para aproximar o conhecimento produzido
aos consumidores, a reportagem associa as microrredes à melhora na qualidade de vida,
principalmente para população de menor renda, por meio da economia de recursos
financeiros.
A capacidade que as microrredes possuem de extrair energia de fontes limpas e
renováveis também pode ser um argumento associado à melhora da qualidade de vida da
sociedade. A reportagem justifica isso ao encerrar-se aproximando o conhecimento divulgado
à discussões do Fórum de Inovação Sustentável (COP 21), ocorrido em 2015.
Embora o cenário não seja o mais positivo, no documento com as considerações do
Fórum de Inovação Sustentável, a COP 21, ocorrido em Paris, ao final de 2015, um
dos tópicos de debate direcionou-se a essa temática, “reconhecendo a necessidade de
promover o acesso universal à energia sustentável nos países em desenvolvimento,
particularmente na África, por meio de uma maior implantação das energias
renováveis”. (TEIXEIRA, 2016, p. 19).

Terminar a reportagem incorporando o actante COP 21 à cena e mobilizando a
ideia de acesso universal, presente desde o título da reportagem “Energia (inteligente) para
todos”, pode ser uma maneira de ampliar ou conduzir a leitura do público da revista. Essa
estratégia visa aproximar a pesquisa da Unifei a actantes que defendem o desenvolvimento
sustentável. Apesar de a reportagem não citar ONGs, associações de ambientalistas, nem
representantes dos direitos ambientais, observamos que argumentos ambientais agem na
divulgação das microrredes da Unifei. Por isso, incluímos o grupo meio ambiente na rede das
microrredes inteligentes.
A reportagem inicia narrando o sucesso de outros países (Estados Unidos e Japão)
na solução dos problemas energéticos causados por fenômenos naturais. Nesse cenário
avançado, o domínio da tecnologia ligada as smart grids proporciona economia aos cofres
públicos e privados, além de oferecer autonomia, segurança e flexibilidade às instituições que
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podem desenvolver suas atividades de maneira contínua. No Brasil, o modelo avançado de
rede elétrica é uma promessa futura, retratada como possível solução para a variação no
padrão da corrente elétrica e para as interrupções inesperadas no fornecimento de energia.
O relato produzido a partir da análise do movimento dos actantes microrrede e
pesquisadores na reportagem “Energia (inteligente) para todos” identificou a formação e a
mobilização dos seguintes agrupamentos:
Figura 12 – Ilustração que representa os grupos que agem na divulgação do conhecimento
sobre as microrredes inteligentes da Unifei

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 12 evidencia os seis grupos que identificamos no mapeamento da
reportagem. O grupo microrredes inteligentes é constituído pelo fato científico, o
pesquisador, os laboratórios LQMP e CERIn, a Unifei, a Fapemig, o Jica, a Universidade da
Califórnia e os exemplos de sucesso da utilização de microrredes. Observamos,
principalmente pela ação do pesquisador Paulo Silveira, o trabalho desse grupo em busca de
elos para além dos muros das instituições científicas. Citar o benefício que as microrredes
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trouxeram para instituições e cidadão norte-americanos, por exemplo, é uma maneira de
interessar e atrair actantes para agir na instalação do produto científico-acadêmico.
Chamamos de sociedade o grupo que é acionado quando consumidores são
chamados a agir ou têm seus interesses mencionados. Já o grupo meio ambiente reúne
actantes que agem em prol da energia sustentável e, consequentemente, das microrredes –
modelo capaz de obter energia por meio de fontes limpas e renováveis, estimular o uso de
transporte mais sustentáveis e reduzir os impactos da geração de energia –, como o vento, o
sol, células de combustível, painéis fotovoltaicos, transportes sustentáveis, scooters, bicicletas
e a COP 21. Esses grupos aparecerem na reportagem como aliados das microrredes
inteligentes, por isso utilizamos as setas que ligam esses grupos nos dois sentidos.
O grupo economia atua exercendo influência no cenário negativo para a instalação
das microrredes. Essa interferência é notada na ação dos grupos Estado e mercado, que
atribuem aos fatores macroeconômicos a falta de incentivo em tecnologias de baixo custo ao
consumidor e as fontes renováveis. Os três grupos estão em vermelho porque não agem
motivados pelos mesmos interesses que o grupo microrredes inteligentes, portanto, não
colaboram para o desenvolvimento da rede desse grupo.
Apesar de não colaborarem para a instalação do modelo avançado de rede elétrica
na Unifei, a reportagem aponta que a temática tem relevância para os seis grupos.
Percebemos, ainda, que o cientista necessita da ação dos grupos Estado, economia e mercado
como aliados, por isso, as setas partem das microrredes inteligentes em direção a esses
grupos.
6.3 Seguindo o potencial eólico brasileiro – Reportagem: Bons ventos virão

A terceira reportagem que compõe nosso corpus de análise trata do potencial das
usinas eólicas na matriz energética brasileira. Na análise, seguiremos o movimento do projeto
“Reavaliação de potenciais eólicos regionais do Brasil” e de Claúdio de Castro Pellegrini,
professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na MFC no 65 (março a maio
de 2016). O título e subtítulo da reportagem anunciam: “Bons ventos virão – com simulações
e modelos atmosféricos, pesquisa da UFSJ avalia potencial brasileiro e orienta instalação de
parques eólicos”. Eles dividem a página 42 da revista com ilustrações de turbinas eólicas
dispostas em todas as regiões do território brasileiro, conforme a Figura 13 abaixo:
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Figura 13 – Representação da primeira página da reportagem “Bons ventos virão”

Fonte: MFC, 2016, p. 4229.

A associação da informação contida no título e no subtítulo da reportagem com a
informação obtida pela leitura das ilustrações indica a possibilidade dos parques eólicos se
estenderem por todo o território nacional. A cor verde dada ao mapa do Brasil, a ilustração de
árvores próximas às usinas e às residências, os ventos azuis e o céu com um sol brilhante
criam uma harmonia que sugere uma relação de desenvolvimento sustentável. Homem e
natureza podem viver em equilíbrio, o desenvolvimento econômico e tecnológico da
29

Disponível em: <http://www.fapemig.br/visualizacao-de-edicoes-passadas-revista/ler/573/revista-minas-fazciencia-65>. Acesso em 27 de março de 2018.
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sociedade pode acontecer preservando a natureza. Também chama a atenção o tamanho dado
a cada uma das turbinas e o local onde estão fixadas, as regiões centro-oeste e sudeste
recebem as maiores turbinas da imagem.
Esses são os primeiros apontamentos feitos antes de ter contato com o texto
escrito da reportagem. A análise será feita por meio dos verbos “avalia” e “orienta”, que estão
no subtítulo, ou linha fina, da reportagem. Eles possibilitam seguir a ação do fato científico e
de seu porta-voz, Paulo Pellegrini, para compreendermos como a pesquisa avalia o potencial
brasileiro para o desenvolvimento de energia eólica e qual a finalidade da instalação de
parques eólicos.
O primeiro parágrafo da reportagem apresenta a região nordeste, com potencial de
75 gigawatt (GW), como a mais propícia à geração de energia por intermédio do vento. “Em
seguida estão o Sudeste, com potencial da ordem de 29,7 GW, e o Sul (22,8 GW)” (MFC,
2016, p. 43). O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro é a fonte dessa informação, ele é
acionado quando a reportagem expõe a participação que as fontes renováveis podem ter na
matriz energética nacional, como se pode observar no primeiro parágrafo da reportagem:
Em 2015, o Brasil atingiu produção recorde de energia eólica, ao gerar, em apenas
um dia, 2.989,2 megawatts médios pela força dos ventos – o suficiente para
abastecer 13 milhões de pessoas. Prevê-se que as fontes renováveis, na matriz
energética brasileira, possam chegar a 84% até 2023. (SOARES, 2016b, p. 43).

Os dados do Atlas estão em um boxe, na lateral superior esquerda, ligado ao
trecho “possam chegar a 84% até 2023”. O documento não faz parte da pesquisa divulgada
pela MFC, suas informações são utilizadas para compor o “[...] cenário favorável aos estudos
das fontes de energia eólicas no país” (SOARES, 2016b, p. 43), descrito na introdução. É esse
contexto que, segundo a reportagem, mobiliza o interesse dos pesquisadores da UFSJ em
avaliar tal potencialidade em diversas regiões.
A expansão das usinas eólicas, uma realidade comprovada por actantes ligados ao
setor energético brasileiro, é outro fator que influencia e justifica o projeto coordenado por
Cláudio Pellegrini, como demonstra o seguinte fragmento:
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2015, o Brasil
tinha 269 usinas com capacidade instalada de 6,6 GW (4,5% do total), mas o valor
tem crescido rapidamente com novas instalações. A Associação Brasileira de
Energia Eólica conta, em 2016, com 360 centrais e 8,98 GW, caracterizando a eólica
como a energia que mais se expande no País, em termos proporcionais. Foram os
resultados obtidos por simulação nos últimos anos que colaboraram para guiar a
implantação dos parques eólicos em estados do Nordeste e do Sul (SOARES, 2016b,
p. 43).

119

Nesse trecho, observamos que, além de motivar a investigação científica e
ressaltar o panorama de franco crescimento das usinas eólicas, os dados e as instituições são
chamados para justificar a importância de investimentos científicos na área e para comprovar
a eficiência das pesquisas acadêmico-científicas. Para a Fapemig, é importante prestar contas
dos investimentos financeiros nas pesquisas do Estado de Minas Gerais. Ao demonstrar como
elas contribuem para a expansão da energia eólica no País, a reportagem divulga a ciência
para além dos limites dos laboratórios e fortalece sua marca, atingindo, assim, dois dos
objetivos da instituição.
O professor do departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos da Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ), Cláudio está à frente de dois projetos financiados pela
Fapemig: “Reavaliação do potencial eólico do Estado de Minas Gerais” e “Influência da
resolução horizontal na simulação do potencial eólico de Minas Gerais usando o WRF”, além
do estudo que gerou a reportagem na Minas Faz Ciência, intitulado “Reavaliação de
potenciais eólicos regionais do Brasil”. A referência à participação da Fapemig nos projetos
citados está em um quadro no final da página 44, conforme a Figura 14.
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Figura 14 – Representação da página 43

Fonte: MFC, 2016, p. 43.

Retomando ao texto da página 43, conhecemos os objetivos do projeto que são:
investigar a capacidade eólica regional, identificar os locais mais propícios à instalação de
parques eólicos na região estudada e estabelecer uma metodologia livre para a realização das
simulações. Não fica claro o que significa essa última finalidade, a reportagem menciona
apenas que “[...] outro objetivo é estabelecer uma metodologia livre para realização das
simulações, uma vez que diversos Atlas eólicos, hoje disponíveis, apresentam procedimentos
fechados” (SOARES, 2016b, p. 43). No entanto, o texto sugere que utilizar uma metodologia
livre é um diferencial do projeto da UFSJ e uma maneira de atrair demais pesquisadores da
área para a pesquisa, pensando em parcerias e colaborações. Por outro lado, essa informação
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vaga não oferece ao público elementos que o convençam de que a adoção de uma
metodologia livre seja uma vantagem.
Para investigar a capacidade eólica regional e reavaliar os dados disponíveis os
pesquisadores da UFSJ utilizam modelos atmosféricos obtidos por programas de computador.
Cláudio Pellegrini explica que:
[...] existem duas maneiras de avaliar o potencial eólico de uma região: por
observação direta ou via simulação”, detalha o pesquisador. A observação direta
consiste na instalação de torres anemométricas, para coleta e posterior análise dos
dados. Recomendam-se, ao menos, três anos de duração para tais séries de dados,
apesar de autores mais conservadores sugerirem séries de 30 anos.(SOARES, 2016b,
p. 43).

Já a simulação é feita em microcomputadores de alto desempenho, metodologia
utilizada no projeto de Cláudio Pellegrini. O emprego dos modelos atmosféricos pelos
cientistas da UFSJ está associado às dificuldades que a coleta e a análise dos dados gerados
por torres anemométricas30 oferecem. Vejamos o que diz o pesquisador:
“Levantar o potencial de um país de dimensões continentais como o Brasil por meio
de dados anemométricos é inviável no curto prazo, devido aos custos das torres, da
instrumentação, da manutenção e, claro, do tempo necessário para medições mais
representativas”, pondera. (SOARES, 2016b, p. 43).

Por isso, o processo de estudo do projeto “Reavaliação de potenciais eólicos
regionais do Brasil” utiliza o modelo atmosférico que simula “de forma confiável” (SOARES,
2016b, p. 43) a dinâmica da atmosfera. O computador e o programa são os actantes que
viabilizam os dados, por isso tornam-se fundamentais para a pesquisa da UFSJ. Eles
reproduzem as informações atmosféricas de maneira segura, como esclarece o cientista:
Cláudio Pellegrini relembra que, há pouco mais de uma década, os programas só
podiam ser implementados em computadores de grande porte. Com o recente
aumento da capacidade de processamento e armazenamento, tornou-se possível
empregar microcomputadores de alto desempenho - em geral, produzidos para o
mercado dos games -, na simulação de problemas regionais e/ou específicos. Hoje,
existem Atlas do Potencial Eólico feitos por simulação para vários estados
Brasileiros, além de um Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. (SOARES, 2016b, p.
43).

Entre os estados que possuem um Atlas do Potencial Eólico Brasileiro estão: Rio
Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Bahia, Ceará e

30

As torres anemométricas medem a intensidade e a velocidade dos ventos, por isso, são utilizadas para coletar
dados que auxiliam a análise do potencial eólico de uma região.
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Rio Grande do Norte. Esses documentos e os estudos da UFSJ indicam outros espaços aptos à
instalação de parques eólicos, como salienta Cláudio Pellegrini:
Atualmente, a maior parte dos parques instalados encontram-se no Rio Grande do
Sul, em Santa Catarina, no Ceará e Rio Grande do Norte. As simulações indicam
outras regiões com bom potencial, mas ainda não exploradas, como o Oeste do
Paraná, o interior de São Paulo, a Região dos Lagos Fluminense, o Triângulo
Mineiro e o interior da Bahia. Outros locais, como o oeste do Mato Grosso do Sul,
mostram bom potencial, mas se encontram distantes dos grandes centros
consumidores”, avalia o pesquisador. (SOARES, 2016b, p. 43).

O projeto desenvolvido na UFSJ pretende otimizar a geração de energia no
Brasil orientando a instalação de parques eólicos. Mas, além de considerar os locais
indicados pelas simulações, o cientista menciona outras questões que influenciam a
instalação das usinas eólicas, como podemos observar em Mato Grosso do Sul. Este
exemplo inclui as relações de oferta e demanda, que regem o funcionamento das
economias de mercado, nas considerações dos pesquisadores. Esse trecho também nos
leva a refletir que, se a instalação está associada aos grandes centros consumidores, a
expansão anunciada pela reportagem se dará em regiões específicas do País.
Concluímos que, para a energia produzida pelos ventos ser considerada vantajosa, ela
precisa estar associada a grandes centros consumidores, caso contrário a instalação dos
parques eólicos não é recomendada.
Após o parágrafo que expõe a questão do Mato Grosso do Sul, a reportagem
apresenta outras razões que influenciam e atrasam a expansão da energia eólica no Brasil,
como descrito na próxima passagem:
Embora os dados da pesquisa pareçam demonstrar que o cenário brasileiro é
promissor, Cláudio Pellegrini pondera que o País está engatinhando no que tange à
energia eólica. No ver do pesquisador, melhorar a situação depende de uma série de
ações encadeadas, a começar por decisões governamentais ligadas ao investimento à
indústria nacional de fabricação de equipamentos do setor. (SOARES, 2016b, p. 44).

No trecho acima, Cláudio Pellegrini relata a dificuldade em atrair actantes para
atuar no desenvolvimento da energia eólica. Os dados de fontes distintas que desenham um
futuro promissor para a área não são suficientes para a continuidade de projetos, como o da
UFSJ, que necessitam, segundo o cientista, do engajamento de actantes do Estado e da
indústria do setor de energia.
No trecho a seguir o cientista cita como a ação do Estado contribuiria para o
desenvolvimento da energia eólica no Brasil.
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O processo teria continuidade com a adoção de políticas públicas de incentivo à
incorporação da energia eólica na matriz nacional de geração e terminaria com a
fiscalização da quantidade e da qualidade da energia produzida e entregue ao
consumidor. “em resumo, a cadeia produtiva depende de um estímulo
governamental, com ênfase na geração de conhecimento para evitar a dependência
científico-tecnológica em relação a outros países”, observa. (SOARES, 2016b, p.
44).

O Estado, ao incentivar a indústria a agir em proveito dos parques eólicos, atuaria
como mediador na rede do projeto de Cláudio Pellegrini. A ação desses actantes, segundo o
cientista, é imprescindível para a continuidade dos avanços no setor. Cláudio Pellegrini
precisa do Estado e da indústria como aliados para que suas avaliações sejam utilizadas por
outros actantes.
No trecho seguinte, o pesquisador enfatiza a necessidade da participação da
indústria para o desenvolvimento das pesquisas no setor de energia eólica:
O Brasil, portanto, está em franco desenvolvimento no setor, mas ainda atrasado em
relação aos demais. “Penso que o elo fraco na cadeia seja a falta quase total de
fabricantes nacionais de equipamentos. Pouco nos adianta saber identificar o
potencial eólico e especificar turbinas, mas continuamos dependentes de
fornecedores estrangeiros para compra e manutenção”, diz Pellegrini, ao ressaltar,
ainda, que, nos últimos anos, há “um triste distanciamento entre os geradores de
conhecimento e os tomadores de decisão, resultando, geralmente, em desperdício de
recurso financeiro e materiais”. (SOARES, 2016b, p. 44).

Pellegrini busca convencer os leitores da MFC de que as pesquisas científicas
poderiam oferecer ao País independência no quesito energia e economia de recursos
financeiros e materiais. Em contraponto ao esforço do cientista em arregimentar actantes do
estado, indústria, mercado e sociedade está a Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig). Em 1994, a Companhia instalou uma usina eólica conectada ao sistema elétrico
nacional, em Gouveia, no entanto, não empenhou novos esforços tendo, inclusive, desativado
a referida usina eólica. Sobre o desinteresse em investir no setor, Pellegrini comenta que:
“Não vejo, contudo, maiores desafios. Parece apenas falta de disposição para
investir nesse tipo de energia no Estado”, avalia Pellegrini, ao reforçar a existência
de enorme espaço para o desenvolvimento científico na área também em solo
mineiro. (SOARES, 2016b, p. 44).

A crítica está relacionada à continuidade do projeto “Reavaliação de potenciais
eólicos regionais do Brasil”, que no momento em que a reportagem foi divulgada
concentrava-se em coletar e disponibilizar dados de boa qualidade para a comunidade
científica, conforme descrito a seguir:
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No que tange à continuidade da pesquisa, o professor argumenta que o investimento
mais importante no momento refere-se à coleta e à disponibilização de dados de boa
qualidade para a comunidade científica. “Acredito, também, que o desenvolvimento
dos modelos atmosféricos precisa de impulso, mas essa atividade depende da
anterior”, comenta, ao ressaltar projetos pessoais: “Devo permanecer mais alguns
anos no estudo de potenciais regionais. Recentemente, comecei a trabalhar com o
acoplamento eólico-hidroelétrico e resultados interessantes foram obtidos e
publicados. Além de colaborar com colegas da Universidade Federal de Itajubá
(Unifei), tenho buscado soluções analíticas em turbinas eólicas”, conclui (SOARES,
2016b, p. 44).

Sem conseguir aliados para além da comunidade acadêmica, o cientista investe na
aliança com os pares. Percebemos, pelo trecho acima, uma mudança no movimento do
cientista. Como não há muitos fabricantes nacionais nem interesse governamental no setor,
orientar a instalação de parques eólicos é um objetivo que não pode ser cumprido. Por isso,
observamos que Pellegrini translada interesses, ligando seu conhecimento a outras pesquisas e
instituições acadêmicas, como com o acoplamento eólico-hidroelétrico. Esse movimento e a
disponibilização de dados de boa qualidade para a comunidade científica mantêm o projeto e
o conhecimento dos pesquisadores da UFSJ circulando no campo acadêmico científico.
Expor as questões que impedem o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em
uma revista que é reconhecida no Estado pelo trabalho de divulgação científica pode ser uma
tentativa para atrair novos aliados e despertar o interesse por novas fontes de geração de
energia. Por meio do mapeamento dos actantes acionados na rede da reportagem “Bons
ventos virão”, produzimos um relato que identifica vínculos que fortalecem o projeto
“Reavaliação de potenciais eólicos regionais do Brasil” e os vínculos que o cientista almeja
para fortalecer e ampliar o alcance de seu projeto. Apresentamos a seguir, Figura 15, os
grupos que, em nossa análise, foram mobilizados para divulgar o conhecimento sobre energia
eólica.
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Figura 15 – Ilustração que representa os grupos que agem na construção da avaliação do
potencial eólico brasileiro

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 15, representamos os quatro grupos que agem na divulgação do projeto
“Reavaliação de potenciais eólicos regionais do Brasil”, identificados pelo mapeamento dos
movimentos de seu porta-voz, Cláudio Pellegrini, e dos dados das simulações na reportagem
da MFC no 65. Conforme explicitado ao longo da narrativa, o pesquisador aciona actantes do
grupo ciência, como os colegas da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), os modelos
atmosféricas, os Atlas do Potencial Eólico e a Fapemig, para fortalecer a pesquisa divulgada.
Por isso, representamos esse grupo na cor azul, as setas em ambas as extremidades indica que
há cooperação entre a pesquisa da UFSJ e o grupo ciência.
O grupo Estado representa às decisões governamentais, as políticas públicas, as
ações de fiscalização do setor de minas e energia, o estímulo governamental para o
desenvolvimento de pesquisa e produtos relacionados a novas matrizes energéticas e os
tomadores de decisão. Os actantes desse grupo não partilham os mesmos interesses do
cientista e não colaboram para o desenvolvimento da pesquisa, configurando-se como um
grupo antagonista na rede do projeto coordenado por Cláudio Pellegrine.
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A indústria nacional de fabricação de equipamentos do setor de energia e a Cemig
são exemplos de actantes que compõem o grupo mercado. Assim como os actantes do grupo
estado, os componentes do grupo mercado também não agem favorecendo a instalação de
usinas eólicas no Brasil. É por esse motivo que estes grupos são representados na cor
vermelha.
Apesar de a reportagem utilizar dados de instituições ligadas ao Estado e ao
mercado de energia brasileiro, como a Aneel e a Associação Brasileira de Energia Eólica,
como provas da expansão das usinas eólicas no País, tais grupos não agem em favor da
continuidade do projeto. Pelo contrário, o cientista menciona a falta de iniciativa desses
grupos como entrave para evolução não apenas da pesquisa da UFSJ, como de todo o setor de
energia eólica.
6.4 Seguindo microalgas que produzem energia sustentável – Reportagem: Engenhoso e
sustentável

A análise apresentada a seguir resulta da observação do movimento de um grupo
de pesquisadores que aprimoraram um método para produção de energia por meio de
microalgas. Escolhemos iniciar o estudo pelo verbo aprimorar que aparece, pela primeira vez,
no subtítulo da reportagem, ver figura 16. Acreditamos que esse verbo permitirá observar
como as microalgas agem ou são levadas a agir para se tornarem um actante sustentável,
principal argumento utilizado para justificar os investimentos em pesquisas nessa área.
Relacionamos uso desse verbo a uma característica da própria natureza da ciência
que é dinâmica, desenvolvida por meio de procedimentos e etapas. Aprimorar um método é
uma maneira de levar um conhecimento aceito adiante. É por esse movimento que a ciência
promove e consolida fatos científicos, se associa a novos actantes, aperfeiçoa e agrega novos
instrumentos as máquinas. Isso amplia as redes, tornando-as cada vez mais fortes e difíceis de
serem questionadas e desfeitas.
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Figura 16 – Representação da primeira página da reportagem analisada

Fonte: MFC, 2017, p. 1331.

Conforme ilustrado na Figura 16, a reportagem é alocada na sessão “Energia” e
fala sobre um método para produção de energia que é classificado como “Engenhoso e
sustentável”. A partir do subtítulo, interpretamos que a reportagem não trata de uma nova
invenção da ciência, mas talvez de uma melhoria em um método científico já conhecido.
Aliar a divulgação de uma pesquisa a um conceito caro às discussões ambientais
da atualidade e de interesse global, como a sustentabilidade, pode ser uma estratégia não
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Disponível em: <http://www.fapemig.br/visualizacao-de-edicoes-passadas-revista/ler/1135/revista-minas-fazciencia-71>. Acesso em 27 de março de 2017.
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apenas para contextualizar, mas uma maneira de justificar a relevância do estudo científico
acadêmico e, consequentemente, o papel da Fapemig como instituição de fomento à pesquisa.
Ainda na primeira página, nos detemos na leitura das ilustrações. O desenho de
tubos de ensaio remete ao local de trabalho dos cientistas, o laboratório. Os tubos estão
preenchidos por algo verde, os desenhos sugerem certa fluidez, como se o conteúdo
representado fosse líquido. Apesar de mudar o tom e o desenho de um tubo para o outro, eles
representam a mesma coisa, as microalgas
Nas páginas 14 e 15 torna-se mais evidente que o conteúdo dos tubos é mesmo
líquido. Observe a ilustração na parte inferior das figuras 17 e 18:
Figura 17 – Representação da página 14 da MFC no 71, destacando os elementos ilustrativos.

Fonte: MFC, 2017, p. 14.
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Figura 17 - Na página 15 da MFC no 71 chamamos a atenção do leitor para o intertítulo
“Pesquisa e mercado”, a fotografia e as ilustrações.

Fonte: MFC, 2017, p. 15.

Assim como os tubos de ensaio, a imagem de uma mão, vestida com uma luva, e
o pedaço de um jaleco segurando um tubo de ensaio associa a pesquisa com as microalgas aos
laboratórios. A fotografia da página 15 (Figura 18) não oferece informações sobre o assunto
abordado, visto que, para quem não entende o desenvolvimento de algas e microalgas, a
imagem não ajuda na compreensão da temática. A legenda da fotografia localizada abaixo da
imagem diz: “Organismos autotróficos, algas precisam de elementos simples para se
desenvolver” (LAGES, 2017, p. 15). A imagem mostra um local, ao ar livre, que abriga
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alguns tanques. Estes devem ser o espaço no qual as microalgas se desenvolvem, os canos que
ligam um tanque a outro podem funcionar para captação de biogás. É difícil (ou impossível)
reconhecer o local representado na imagem uma vez que não há descrições contextuais.
Após observar os elementos das páginas da reportagem, voltamos nossa atenção
para o aprimoramento do método para produção de energia a partir de microalgas. Qual
empreendimento é esse e o que o torna sustentável?
Vejamos o primeiro trecho da reportagem:
A busca por sustentabilidade e por novas matrizes energéticas laçou os
biocombustíveis ao cerne das investigações científicas e do desenvolvimento de
tecnologias. O biodisel, por exemplo, é biodegradável, deriva de fontes renováveis e
pode ser obtido por meio de diferentes processos – como a convencional extração a
partir de óleos vegetais ou animais. No Brasil, são usados, para tal fim, produtos
como mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim e soja. (LAGES, 2017, p. 14).

Tal como observado nas outras reportagens analisadas por este estudo, “Engenho
e sustentável” parte de discussões gerais para justificar um interesse específico. Falar sobre
maneiras para frear o aquecimento global é considerado um assunto de interesse público, visto
que muitas nações firmaram compromissos pela busca por sustentabilidade e estabeleceram,
por exemplo, metas e medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essas decisões
políticas, econômicas e governamentais atingem todas as esferas sociais, que devem agir em
prol do desenvolvimento sustentável. A ciência e as instituições científicas são aliadas
importantes de tais acordos. Como sugere o texto da reportagem, a ciência pode ajudar no
desenvolvimento de tecnologias que proporcionam o progresso sustentável. Dessa forma, o
leitor pode compreender com quais temas a pesquisa se vincula.
A reportagem insere as microalgas no cenário desenhado da seguinte maneira:
Pesquisas na área, porém, avançam em outras tantas frentes, e seguem para além das
plantas como potenciais fontes para combustíveis. Que o digam os estudos com
microalgas, espécies que podem concentrar de dez a cem vezes mais produtividade
de energia, em comparação aos cultivos agrícolas tradicionais, e têm ganhado
destaque nos centros de pesquisa dentro e fora do País. (LAGES, 2017, p. 14).

Nesse trecho, a narrativa começa a apontar os motivos que fizeram com que as
microalgas ganhassem destaque nas discussões sobre matrizes energéticas sustentáveis. A
capacidade de produzir mais energia que as formas convencionais de geração de energia a
partir de produtos agrícolas, os chamados biocombustíveis, é apontada como uma vantagem
das microalgas.
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A fim de evidenciar que investir em microalgas é mais vantajoso que investir
outras fontes de energia, como os óleos vegetais ou animais, a reportagem apresenta algumas
características desses microorganismos:
As microalgas são organismos unicelulares e microscópios, que vivem em meios
aquáticos e se reproduzem rapidamente, de modo a gerar grandes quantidades de
óleo e de biomassa em pouco tempo. Tal caráter torna os microrganismos atrativos
para investidores (públicos e privados) no setor energético. (LAGES, 2017, p. 14).

Assim, observamos o movimento de agregar qualidades às microalgas com o
objetivo de transformá-las em um produto sustentável e mais vantajoso para o setor
energético, que envolve consumidores, estado, empresas, investidores, meio ambiente etc. A
seguir, reproduzimos a primeira fala de uma cientista na matéria:
“No mundo inteiro, as algas são cultivadas para produção de alimentos. Com a crise
energética, contudo, começou-se a estudar os potenciais desses organismos para
produção de biomassa. A grande vantagem está na produção contínua, com
crescimento durante todo o ano. As microalgas não competem com áreas para
agricultura e têm elevado acúmulo de lipídeos”, explica Paula Peixoto Assemany,
doutora em Engenharia Civil e pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa
(UFV). (LAGES, 2017, p. 14).

Na divulgação científica (DC), os produtores do conhecimento são considerados
fontes primárias para elaboração dos textos, e suas falas, geralmente, adotam um tom de
autoridade e confiança. Na citação reproduzida acima, a cientista corrobora com o cenário
exposto na reportagem dando credibilidade à informação anterior. Paula Assemany também
agrega elementos novos, como a crise energética, assunto que perpassa todas as reportagens
analisadas neste estudo e que pode remeter o leitor brasileiro a questões recentes como
apagões, seca, racionamento de água, horário de verão e aquecimento global. Esses actantes
justificam o interesse da ciência pelo aprimoramento dos microorganismos e lança uma ideia
de eficácia e produtividade – “produção contínua, com crescimento durante todo o ano” – que
está associada aos interesses dos investidores públicos e privados.
Assim, a reportagem prossegue mostrando facetas benéficas das microalgas que
possuem o potencial para resolver ocorrências recentes bastante negativas para a população
brasileira e o meio ambiente. Ressaltamos o movimento de aproximação dos interesses das
cientistas aos interesses governamentais, econômicos, sociais e ambientais.
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No conteúdo exposto até o momento, é possível marcar a atuação de actantes
ligados ao mercado32, tal como observamos na afirmação de que as “[...] microalgas não
competem com áreas para agricultura [...]” (LAGES, 2017, p. 14). O próximo trecho também
apresenta argumentos vantajosos do ponto de vista financeiro, mas chama a cena outros
actantes que buscam associar as microalgas aos ganhos ambientais. Vejamos:
Além da alta produtividade, os ganhos ambientais são consideráveis. Diferentemente
de outras matérias-primas de fontes renováveis, como cana-de-açúcar, soja e milho,
as microalgas não precisam de grandes áreas para sua produção. O cultivo independe
de desmate e de irrigação com água. “É crescente o interesse na produção de
biocombustíveis por microalgas, devido, principalmente, ao fato de que as formas
tradicionais de obtenção ainda são dispendiosas, e, muitas vezes, têm impacto
ambiental negativo”, afirma Fabiana Regina Xavier Batista, professora da Faculdade
de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao reforçar
que a produção biológica de combustíveis ganhou atenção como alternativa
sustentável aos métodos convencionais porque não há geração de subprodutos
poluentes. (LAGES, 2017, pp. 14 e 15).

Observamos que a eficácia e produtividade são atreladas à sustentabilidade. Esse
vínculo fortalece a construção do fato científico e pode ser notado na afirmação da
pesquisadora Fabiana Batista no trecho acima. Identificamos que há um esforço tanto da
repórter como das cientistas em convergir interesses para o projeto de produzir energia por
meio das microalgas. Assim, a divulgação da pesquisa procura unir os interesses do mercado
e do meio ambiente. Essa estratégia pode atrair o leitor da reportagem ao apresentar o objeto
de estudo como sustentável e menos dispendioso, ou seja, uma nova fonte de energia que
oferece economia de recursos financeiros e ambientais.
Na terceira página da matéria Engenhoso e sustentável, após o intertítulo
“Pesquisa e mercado”, a reportagem direciona a divulgação da pesquisa às aplicações ao
mercado33. No primeiro parágrafo da seção, inicia-se a expansão da rede do actante
microalgas que é dotado de novas ações e usos para o homem. Vejamos o trecho:
Microalgas são organismos fotoautrotóficos que requerem elementos simples (luz,
açúcares, nitrogênio, fósforo, potássio, dióxido de carbono) para seu
desenvolvimento, além de serem capazes de crescer, em diferentes habitats, com
variações de pH, de maneira a produzir alta quantidade de carboidratos e lipídeos.
Os organismos têm diversos usos: produção de biogás via fermentação anaeróbica e
de substrato para leveduras na fermentação do etanol; obtenção de concentrados
proteicos com valor nutricional; e tratamento de efluentes industriais contaminados,
dentre outros. (LAGES, 2017, p. 15).

32

Decidimos utilizar o mesmo termo que a reportagem para nos referirmos aos actantes relacionados ao do setor
energético.
33
A Figura 17 ilustra a divisão do texto e a organização da página
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Consideramos que, ao abordar a serventia das microalgas ao homem, a
reportagem assume uma visão antropocêntrica, na qual o ser humano é o centro da vida no
planeta Terra. O aprimoramento do método para produção de energia é ajustado à utilidade do
homem dentro do circuito produção, consumo e lucro (FERREIRA; BOMFIM, 2010).
Observamos que o conhecimento científico acadêmico divulgado pela MFC resulta da busca
por alternativas mais baratas de produção de bicombustíveis para atender à demanda pelo
consumo e às limitações materiais, por exemplo, não competir com o espaço destinado à
agricultura. Por isso, em nossa opinião, a reportagem utiliza características antropocêntricas
na comunicação da pesquisa sobre as microalgas.
A reportagem afirma que os microorganismos podem produzir diversas coisas
(energia, biogás e concentrados proteicos) que serão comercializadas e utilizadas pelos
homens. Além disso, as microalgas podem ser empregadas no tratamento de efluentes
industriais contaminados, contribuindo para que o mercado e os homens tornem sua prática
sustentável. As aptidões naturais, como podemos observar na fala de Fabiana Batista, são
consideradas um ponto importante para explicar e despertar o interesse pelas microalgas:
De forma geral, o fato de as algas serem autotróficas, sintetizarem grandes
variedades de biomoléculas e usarem poucos recursos no crescimento celular faz
destes seres vivos uma alternativa atraente à obtenção de produtos de alto valor
agregado. (LAGES, 2017, p. 15).

Os dois últimos fragmentos contêm termos técnicos que não são explicados.
“Autotróficas”, “habitat”, “fotoautrotóficos”, “fermentação anaeróbica”, “substrato para
leveduras” e “biomoléculas” não são palavras familiares para todas as pessoas. Também não
fica claro o que são “produtos de alto valor agregado”. Não explicar expressões ou ideias
científicas pode comprometer a compreensão do público em geral a respeito do tema
abordado e diverge dos objetivos que a própria Fapemig estabelece ao se comprometer em
divulgar a ciência.
Por outro lado, a adoção de termos e conceitos agrega valor e caráter científico.
Incorpora valor justamente por dar crivo de erudição, ou seja, por mais que se queira
comunicar, a divulgação da ciência parece manter termos específicos e científicos para
conferir precisão conceitual e garantir certo status de conhecimento válido. Mesmo que isso
acarrete certa incompreensão ao público leigo. Dessa forma, a ciência não abre mão da sua
linguagem para se comunicar. Se isto trouxer “riscos” à coerência dos argumentos científicos,
é preferível “falar difícil” a correr o risco de falar fácil e ter imprecisão científica.
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A reportagem prossegue mostrando que um desencontro entre pesquisa e
mercado. Apesar do destaque que o método para produção de energia a partir de microalgas
ganhou nos últimos anos, ele ainda não é interessante comercialmente, conforme é explicado
no fragmento:
“Embora sejam encontradas unidades de produção comercial de microalgas em
diferentes países, os desafios que se apresentam consistem, basicamente, no
entendimento do comportamento metabólico destes microorganismos, bem como no
aumento da eficiência dos bioprocessos usados”, afirma Fabiana Batista. Para a
pesquisadora da UFU, a extensão territorial e as condições climáticas do País
oferecem grande potencial para a implantação de sistemas de produção de
microalgas para síntese de biocombustíveis. Entretanto, a tecnologia hoje disponível
não é competitiva comercialmente. (LAGES, 2017, p. 15).

Este parágrafo diferencia-se da tônica da narrativa porque põe à prova a
utilização das microalgas na produção comercial de energia. A narrativa tentou construir um
percurso favorável para o objeto de estudo de Paula e Fabiana, evidenciando que as
microalgas seriam fontes de geração de energia superiores as tradicionais. Estas são
classificadas como dispendiosas e poluentes. Mas, após a fala de Fabiana, podemos
questionar: dispendioso para quem? Quais actantes são beneficiados pela manutenção das
fontes tradicionais?
Apesar dos pontos positivos, na balança do método engenhoso e sustentável pesa
mais a desvantagem de não ser competitivo comercialmente. Mas a ciência, segundo a
reportagem, pode modificar esse cenário desde que utilize tecnologia não dispendiosa. A
pesquisadora da UFV descreve esse movimento: “‘Atualmente, o principal entrave para a
produção é o preço pouco competitivo. O que todo mundo busca são formas de baratear
processos. Trata-se de uma das principais vertentes de pesquisa na área’, conta Paula
Assemany.” (LAGES, 2017, p. 15). A afirmação da cientista traz duas relações relevantes
para o progresso das microalgas no mercado de geração de energia. A primeira atrela-se ao
valor dessa produção que, para competir com os modelos tradicionais, deve ter o mesmo custo
ou um preço mais baixo. Já a segunda expõe a convergência de interesses entre grupos
distintos. Ou seja, para aprimorar o método os pesquisadores precisam não apenas do
conhecimento científico acadêmico a respeito das microalgas e dos mecanismos de geração de
energia. Eles precisam também combinar seus projetos a tecnologias, políticos, meio
ambiente e mercado. Se os pesquisadores não transladarem seus interesses às regras do
mercado, a produção de energia por meio de microalgas não se torna um produto
comercializado, deixando de agir na matriz energética brasileira.
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A partir de então, a reportagem foca nas maneiras de ajustar o método divulgado a
questões econômicas e mercadológicas. Observamos, assim, o movimento dos pesquisadores
para ajustar seus interesses aos dos grupos mencionados, como na passagem:
Um dos métodos mais econômicos para produção de biocombustíveis, por meio de
algas, é a abordagem das biorrefinarias, nas quais vários produtos são processados à
base de uma fonte de biomassa. São diferentes cadeias e linhas de produção em uma
mesma instalação, de forma que o resíduo de uma se torna o insumo da outra. É um
processo que diversifica a produção e agrega valor à matéria-prima industrial.
(LAGES, 2017, p. 15).

Segundo o texto, as biorrefinarias possuem potencial para inserir as microalgas no
mercado, é um aliado importante para recolocar o método em uso. Além disso, o viés
sustentável é reafirmado, pois as biorrefinarias utilizam resíduos como insumos, ou seja, algo
que seria descartado torna-se elemento para fabricação de novas coisas.
O texto conduz o leitor pelo caminho percorrido pelas pesquisadoras do Núcleo de
Pesquisas Ambientais Avançadas da UFV para baratear o processo:
Uma alternativa é a produção em águas residuais, estudada pelo Núcleo de
Pesquisas Ambientais Avançadas da UFV, coordenado pela professora Maria Lúcia
Calijuri, e do qual Paula Assemany faz parte. A ideia é fazer o cultivo em efluentes
industriais e domésticos que precisem de tratamento antes de serem devolvidos ao
meio ambiente. As microalgas, ao mesmo tempo, são usadas para tratar resíduos e
produzir biomassa. “Há barateamento porque é possível unir os processos e já se
dispõe de todos os insumos para produção de biocombustível: água e nutrientes
necessários”, explica Assemany. (LAGES, 2017, p. 16).

As pesquisadoras explicam ao leitor da MFC o aprimoramento que estudam.
Assim, as microalgas passam a integrar uma investigação específica, do Núcleo de Pesquisas
Ambientais Avançadas. Até então, os micro-organismos são apresentados por suas
características constitutivas e possibilidades de utilização em produções diversas. Agora, eles
são o objeto de interesse de um grupo de estudos de uma universidade.
A engenhosidade do aprimoramento exposto pela pesquisa está na aplicação dos
resíduos de uma linha de produção industrial como recurso para desenvolvimento das
microalgas, que necessitam de elementos simples para se desenvolverem, reduzindo os custos
do processo. Conforme podemos observar o trecho a seguir extraído da reportagem:
Desde 2009, o grupo analisa possíveis rotas para a produção da biomassa. Nos
reatores no laboratório, testaram a rota do biodiesel com a extração dos lipídeos, o
processo de digestão anaeróbia e a liquefação hidrotérmica. As duas últimas rotas
apresentaram maior potencial produtivo a partir do uso de efluentes. A liquefação
mostrou melhores resultados, mas precisa de aparato mais especializado para
funcionar. Já a digestão anaeróbia é um processo mais simples e barato, já aplicado
em estações de tratamento de esgoto. Todas as rotas retornam o efluente tratado e a
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biomassa para a produção de biocombustíveis. (LAGES, 2016, p. 16, grifos da
autora).

Destacar que o estudo é desenvolvido há oito anos é uma maneira de apontar a
ciência como um processo investigativo. Abordar uma “descoberta” sem contar o trajeto que a
antecede destaca aspectos diferentes sobre essa prática. Consideramos que, nesse sentido, a
reportagem da revista Minas Faz Ciência aproxima o público do conhecimento que é
divulgado.
Diferente da crítica que fizemos à não explicação dos termos como “autotróficas”
e “biomoléculas”, as expressões que aparecem em vermelho no trecho acima receberam mais
atenção da repórter. Na Figura 19, apresentada a seguir, observamos como a repórter trabalha
as informações complementares.
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Figura 19 – Representação da página 16 da MFC no 71 destacando os dois boxes explicativos.

Fonte: MFC, 2017, p.16

Após analisar a Figura 19, retomamos a sequência do texto que traça o percurso
trilhado pelas pesquisadoras até o aprimoramento. A leitura da reportagem deixa evidente os
motivos que levaram as pesquisadoras a preferirem uma rota e não outra. A digestão
anaeróbia, por ser um processo mais simples, mais barato e já em uso, parece ser a mais
vantajosa. Mais uma vez, observamos o actante valor econômico atuando nas decisões das
pesquisadoras. Vejamos a fala de Paula Assemany sobre a produção de biocombustíveis:
“O processo poderia ser inserido nas estações de esgoto, gerando energia dentro da
própria instalação. Isso já é feito, mas com bactérias e outros microrganismos. Com
as algas, a gente teria maior produção de biomassa e recuperaria, de forma mais
eficiente, os nutrientes do esgoto. O interesse principal é aliar saneamento ambiental
à ampliação da matriz energética”, afirma Paula. (LAGES, 2017, p. 16).
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O interesse principal do grupo, segundo a pesquisadora, é atrelar as microalgas ao
tratamento de águas residuais e, assim, aprimorar a geração de energia dentro das estações de
esgoto. Para tornar o processo que já existe mais eficiente, o núcleo aposta nas microalgas. O
actante matriz energética aparece desde o primeiro parágrafo do texto, já o actante
saneamento ambiental aparece apenas no final. Constatamos que unir esses actantes está
relacionado ao trabalho de aprimorar o método, pois, de uma maneira engenhosa – produção
de biocombustíveis em águas residuais por meio do processo de digestão anaeróbica –, as
pesquisadores procuram torná-lo mais barato, portanto, mais interessante ao mercado e
sustentável porque utilizaria como matéria-prima os nutrientes das águas de esgoto, o que
resultaria em saneamento ambiental.
A pergunta “O que as algas produzem?”, no canto direito da página 16,
complementa a informação sobre os diversos usos dos organismos citada na página 15,
conforme exposto na Figura 19. Além de mostrar diferentes facetas, produtos e aplicações das
microalgas, a narrativa da MFC busca explorar o baixo impacto ambiental que o método
divulgado ostenta como um argumento favorável à pesquisa. Isso é usado, principalmente,
para atrair o público que pode vincular, por exemplo, o método como uma solução sustentável
para a crise energética, conforme a própria reportagem sugere.
Tentamos, com nossa narrativa, evidenciar as ações dos actantes no
aprimoramento do método de produção de energia por meio das microalgas. Identificamos, na
reportagem, a atuação dos interesses dos grupos: tecnologia, mercado de geração de energia,
sustentabilidade e meio ambiente. Além do grupo chamado microalgas que representa as
universidades, cientistas, microalgas e dados relativos à pesquisa divulgada. Ao final da
matéria, compreendemos que, apesar do uso das microalgas para diversos fins, no que tange à
produção de energia, elas não estão inseridas no mercado. O principal motivo é o preço pouco
competitivo comercialmente.
No entanto, há uma contradição, pois a reportagem diz que “[...] é crescente o
interesse na produção de biocombustíveis por microalgas, devido, principalmente, ao fato de
que as formas tradicionais de obtenção ainda são dispendiosas, e, muitas vezes, têm impacto
ambiental negativo” (MFC, 2017, p. 15). Nessa passagem, a cientista Fabiana Batista sugere
que as formas tradicionais são mais caras que o método por meio de microalgas. E, em um
trecho posterior, a pesquisadora afirma que uma das principais vertentes de estudo na área é a
busca por formas de baratear os processos com microalgas. Ou seja, solucionar aquilo que
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impede que o método para produção de energia a partir de microalgas seja comercializado.
Essa contradição nos faz pensar que o mercado é um entrave para as microalgas não somente
por questões relacionadas ao custo do processo ou da tecnologia.
Na Figura 20, representamos o movimento dos grupos que identificamos na
divulgação do conhecimento divulga na e pela MFC no 71:
Figura 20 – Ilustração que representa os grupos que agem na divulgação do método para
produção de energia a partir de microalgas

Fonte: Elaboração própria.

O grupo microalgas é formado pelo Núcleo de Pesquisas Ambientais Avançadas
da UFV, pelas cientistas, pelas microalgas, pelos processos e pelos métodos para obtenção de
energia por meio desses microorganismos, pelos laboratórios e pelos dados sobre o
desempenho e a atuação das microalgas. O grupo sustentabilidade age de forma favorável à
formação do grupo microalgas, por essa razão, é representado na cor azul, e a seta que liga
esses grupos indica os interesses alinhados. O método divulgado na reportagem é apresentado
como sustentável por causa dos ganhos ambientais que ele oferece, como o cultivo
independente de desmate e de irrigação, a necessidade de pequena área para produção, os
poucos recursos necessários para o crescimento das microalgas e a possibilidade delas serem
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utilizadas no tratamento de efluentes industriais e domésticos contaminados. Por meio desses
actantes e argumentos, mapeamos o grupo meio ambiente como um aliado à construção do
conhecimento divulgado, por isso, esse grupo também aparece em azul, com setas apontando
a correspondência de interesses.
Já os grupos em vermelho representam actantes que não atuam como aliados ao
projeto do Núcleo de Pesquisas Ambientais Avançadas. O mercado de geração de energia,
por exemplo, é um elo importante para que o método para produção de energia por meio de
microalgas seja incorporado no cotidiano da sociedade. No entanto, devido ao preço pouco
competitivo, as pesquisadoras não conseguem interessar esse grupo. Elas precisam realizar
um desvio e buscar alternativas para baratear a tecnologia e o processo.
Outro grupo que dificulta a aplicação da pesquisa, pois corrobora para encarecer o
empreendimento, é a tecnologia disponível. Esses dois grupos, que representam actantes
relevantes para a continuidade das pesquisas com microalgas como fontes de geração de
energia, atuam nos objetivos dos pesquisadores da área. De acordo com Paula Assemany,
“[...] o que todo mundo busca são formas de baratear processos. Trata-se de uma das
principais vertentes de pesquisa na área.” (LAGES, 2017, p. 15). Assim, a pesquisa
desenvolvida pelas pesquisadoras da UFU e da UFV busca uma alternativa mais barata para o
método por meio de águas residuais. O interesse do grupo de pesquisa é aliar saneamento
ambiental à ampliação da matriz energética. Com isso, as pesquisadoras procuram unir os
quatro grupos que identificamos.
Destacamos, por fim, a visão de ciência que é construída na reportagem. Uma
ciência que é produzida aos poucos, mobilizando inúmeros fatores e dependente de outros
setores da sociedade.

6.5 O Cosmos das reportagens

No Capítulo 5, explicamos que traçaríamos as redes das quatro reportagens
selecionadas a fim de estudar a divulgação do conhecimento científico sobre geração de
energia na revista MFC. Para atingir esse objetivo utilizamos as fontes de incertezas descritas
no livro Reagregando o Social (LATOUR, 2012) e os estudos de Bruno Latour. Elas
ajudaram a escolher o modo de entrada na revista (controvérsia), o que devíamos percorrer e
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como (seguimos os actantes humanos e não-humanos que agem e deixam rastros), a
identificar as ligações entre os actantes e mapear a formação de grupos e anti-grupos.
Conhecer os vínculos, orientação da primeira fonte de incerteza “não há grupos,
apenas formação de grupos”, possibilita observar não somente os grupos que agem na
construção das pesquisas divulgadas, mas também aqueles que os cientistas intentam como
aliados. Esse movimento que buscamos traçar para cada uma das análises permitiu identificar
ligações e distinções entre as reportagens. Vamos tentar evidenciar os nossos apontamentos
comparando a atuação dos grupos identificados nas análises.
As pesquisas divulgadas pelas quatro reportagens examinadas neste estudo
mostram fatos científicos que podem se tornar produtos, no entanto, não estão disponíveis ao
consumidor ou não são aplicadas no setor de geração de energia porque faltava o desempenho
de algum grupo. O primeiro passo para tentar identificar se há algo em comum nesse contexto
foi comparar os grupos que identificamos em cada reportagem.
Todas as reportagens citam actantes como pesquisas, dados, laboratórios e
universidades. Esses actantes participam da construção e divulgação do conhecimento
científico. Optamos por chamar os grupos que unem esses actantes por nomes que lembram o
conhecimento que está sendo divulgado (hidrelétricas poluentes, microrrede inteligente,
potencial eólico brasileiro e microalgas) e não “ciência”. Somente consideramos o grupo
ciência nas redes das reportagens “Alerta inesperado” e “Bons ventos virão” porque, nesses
textos, aparecem actantes da comunidade científica para além daqueles que estão nas
universidades e nos laboratórios onde as pesquisas são desenvolvidas. Ou seja, actantes como
pesquisas de outros cientistas ou desenvolvidas pelo mesmo grupo anteriormente, instituições
de pesquisa e fomento à pesquisa, dados de outras pesquisas, parceria com cientistas de outras
universidades e periódicos científicos são exemplo dos actantes que formam os agrupamentos
identificados como ciência neste trabalho.
Nas três primeiras reportagens (“Alerta inesperado”, “Energia (inteligente) para
todos” e “Bons ventos virão”), identificamos que o agrupamento Estado age como um entrave
para a ampliação das redes das pesquisas. As pesquisas apontam a falta de incentivo
governamental tanto para o desenvolvimento científico e tecnológico como para a iniciativa
privada investir em novas fontes de geração de energia. A legislação vigente inadequada e o
distanciamento entre os tomadores de decisão e os geradores de conhecimento também são
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apontados como entraves que o grupo Estado produz para as pesquisas sobre novas matrizes
energéticas divulgadas na MFC.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) são actantes que aparecem em duas reportagens (“Bons ventos virão” e
“Energia (inteligente) para todos”). A primeira é uma autarquia em regime especial, ou seja,
uma entidade governamental que possui legislação específica com a finalidade de
regulamentar um serviço público realizado por um particular. A agência foi criada para
regular o setor elétrico brasileiro. Já a Cemig é uma empresa de energia elétrica de economia
mista, controlada pelo governo do Estado de Minas Gerais que é o seu principal acionista.
Em “Bons ventos virão”, o actante Aneel é mencionado como a fonte dos dados
que comprovam o crescimento das usinas eólicas por meio de novas instalações, atuando,
portanto, como um actante favorável na divulgação da pesquisa. Esses dados atuam como
argumentos e provas que ajudam a construir o contexto promissor que a reportagem idealiza.
A Cemig é apontada como a empresa pioneira, no Estado de Minas Gerais, na instalação de
uma usina eólica. No entanto, o cientista Paulo Pellegrini diz que ela não empreendeu novas
ações no setor, demonstrando “[...] falta de disposição para investir nesse tipo de energia no
Estado” (SOARES, 2016b, p. 44). Como podemos observar, a Cemig não é uma empresa
aliada à expansão da usinas eólicas.
Em “Energia (inteligente) para todos”, a Aneel é acionada como agência
responsável pela regulação de produção, transmissão, distribuição, comercialização de energia
elétrica e fiscalização do setor. Na reportagem, a Aneel apresenta as principais dificuldades
que o estado e o mercado enfrentam para a implantação de modelos de smart grids. Por isso,
consideramos que, nessa reportagem, a agência é um actante favorável aos interesses daqueles
grupos e não aos interesses da microrrede da Unifei.
A Cemig é citada na reportagem como a concessionária de energia que abastece o
campus da Unifei. O serviço prestado pela companhia de energia à universidade apresenta
grande quantidade de quedas de energia, fato que prejudica as atividades da instituição. As
quedas de energia são utilizadas como justificativa para a criação dos laboratórios LQMP e
CERIn, assim como aponta para a necessidade da instalação da microrrede inteligente.
O agrupamento mercado, assim como o estado, é um grupo importante para a
construção das redes das pesquisas, mas que, na época da divulgação na MFC, não era aliado
das hidrelétricas poluentes, das microrredes inteligentes, da expansão das usinas eólicas, nem
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da produção de energia por meio das microalgas. Como descritos nas análises, consideramos
como actantes do agrupamento mercado a indústria nacional de fabricação de equipamento do
setor energéticos, as concessionárias de produção, armazenamento e distribuição de energia
elétrica, as questões como o preço não competitivo comercialmente, entre outros.
Em “Alerta Inesperado”, não há referência direta ao mercado. No entanto, a
reportagem atribui à supremacia da hidrelétrica como principal fonte de geração de energia ao
baixo custo e por ser uma fonte renovável. O baixo custo para instalação das hidrelétricas
pode explicar o interesse privado e governamental nos dezoito novos reservatórios previstos
para a região amazônica, mesmo sendo um local que influencia o potencial poluente das
hidrelétricas, mas a reportagem não tece essa associação.
Já o agrupamento meio ambiente mostra-se como um aliado às pesquisas.
Questões relacionadas à extração de energia de fontes renováveis de forma menos poluente
permeiam três pesquisas: a do grupo de pesquisa do Laboratório de Ecologia Aquática da
UFJF, a do Centro de Excelência em Redes Elétricas Inteligentes da Unifei e a do Núcleo de
Pesquisas Ambientais Avançadas da UFV. Apesar das usinas eólicas serem mencionadas em
duas reportagens (“Alerta Inesperado” e “Energia (inteligente) para todos”) como uma fonte
renovável e de baixo impacto para o meio ambiente, a reportagem “Bons ventos virão” não
aciona esses argumentos para fortalecer a expansão dessa fonte de geração de energia elétrica.
Já as demais matérias utilizam a possibilidade de produzir energia de maneira menos poluente
como vantagem, objetivo ou justificativa das pesquisas.
O grupo sociedade aparece de forma explícita apenas na reportagem “Energia
(inteligente) para todos”. Nessa matéria, o cientista Paulo Silveira recomenda que os
consumidores se envolvam na busca de soluções para os problemas que afetam o
fornecimento de energia. Gilson Paulillo, presidente da Sociedade Brasileira de Qualidade da
Energia Elétrica, também cita a sociedade ao dizer que os setores de fiscalização e a
comunidade científica devem atuar juntos para atender aos interesses da sociedade brasileira.
Tanto o cientista como Paulillo defendem que as microrredes podem melhorar o fornecimento
de energia elétrica e beneficiar o consumidor.
A Figura 21 procura ilustrar os grupos que agem na construção do conhecimento
divulgado nas quatro reportagens. Os nomes dos grupos ganham peso e tamanhos
diferenciados para que o leitor possa identificar quais grupos predominam no conjunto de
reportagens analisadas. Identificamos que o grupo Estado está presente nas quatro matérias;
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os grupos meio ambiente e mercado em três reportagens; já o grupo ciência é mencionado em
duas matérias; e os demais ficaram evidentes em apenas uma das reportagens. Para facilitar a
compreensão do nosso leitor, os grupos hidrelétricas poluentes, microrrede inteligente,
potencial eólico brasileiro e microalgas foram representados pela palavra “pesquisa” em azul
na imagem. Vejamos a representação dos grupos no cosmos das reportagens:
Figura 21 – Representação dos grupos que agem nas reportagens

Fonte: Elaboração própria.

Conforme explicado no Capítulo 5, cada reportagem ou rede cria um cosmo, com
suas particularidades e seus actantes. Quando estabelecemos conexões entre esses cosmos,
construímos outro cosmo. Assim, indicamos como a MFC tece uma narrativa sobre novas
matrizes energéticas. Ao conectar as quatro reportagens publicadas no periódico, constatamos
que a busca por novas fontes de geração de energia está correlacionada à procura por
sustentabilidade, pela redução dos impactos ambientais, à necessidade de melhorar o
fornecimento de energia e aos planos de expansão de energia. O conhecimento divulgado é
útil para a sociedade e está ligado ao consumo, portanto, a sociedade é o destinatário final
desse saber. Porém, ele apenas chega até o consumidor se atender às demandas do mercado,
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se contar com a parceria da indústria, se desenvolver tecnologias competitivas
comercialmente e se for do interesse do Estado.
Nas reportagens analisadas, verificamos que os cientistas atribuem os entraves as
pesquisas à falta de ação de alguns actantes e grupos ou às ações contrárias aos interesses dos
pesquisadores. Por exemplo, a suspensão da regulamentação dos requisitos mínimos para os
medidores eletrônicos atrasa a instalação da microrrede da Unifei. Nesse caso, uma ação de
actantes do grupo “política” prejudica o projeto dos estudiosos da Unifei.
O fato de conseguirmos mapear o relato dos cientistas sobre os entraves oferece
evidências de que a ciência é um produto e um processo coletivo, conforme acredita Latour.
Constatamos que a busca por novas matriz energéticas envolve vento, água, furacões, microorganismos, computadores, cientistas, laboratórios, universidade, indústrias, políticos, meio
ambiente, dinheiro, acordos políticos internacionais, leis, consumidores, transportes
sustentáveis, esgoto, entre tantos outros actantes. Com isso, queremos mostrar que o coletivo
que fabrica a ciência é composto por atores sociais e coisas materiais. O conhecimento sobre
novas matrizes energéticas divulgado nesse cosmos que apresentamos é um produto híbrido
que traz elementos da natureza, sociedade, ciência e tecnologia.
É possível constatar, ainda, que, sem a atuação de grupos distintos, as pesquisas
não conseguem prolongar suas redes no tempo e no espaço. Conforme buscamos descrever na
introdução desta pesquisa, Latour (2001) afirma que o cientista precisa desenvolver
habilidades distintas para convencer os actantes a agirem na construção dos fatos científicos.
Para o autor, se faltar um dos elos, o conhecimento construído não atinge a estabilidade, nem
é transformado em uma caixa-preta.
No cosmo observado, as pesquisas e os dados oferecem soluções para os
problemas causados pelas fontes de geração de energia atualmente em uso no País e pelas
companhias de energia que, segundo a reportagem “Alerta inesperado”, utilizam
majoritariamente as hidrelétricas. As pesquisas apresentam possibilidades distintas para
diversificar a matriz energética nacional, como pequenos sistemas elétricas inteligentes,
geração de energia pela força dos ventos ou pela produção de microalgas. Há, ainda, uma
maneira de tornar as hidrelétricas menos poluentes.
As reportagens analisadas divulgam pesquisas que buscam diversificar a matriz
energética brasileira que, atualmente, utiliza majoritariamente as hidrelétricas para
produzir/gerar energia elétrica. O actante usinas hidrelétricas é apresentado como poluente,
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dispendioso, pouco eficiente e falho. Assim, as pesquisas buscam atrair e interessar o leitor
apresentando alternativas que oferecem melhor qualidade no fornecimento de energia,
redução no consumo, possibilidade de monitorar os dados relativos ao consumo doméstico e
benefícios ambientais.
Ao mostrar que existem opções melhores que a geração de energia por meio de
usinas hidrelétricas, mas que não são exploradas, fazendo com que as hidrelétricas
predominem no setor de produção de energia elétrica, vemos que o cosmos que criamos neste
estudo aponta para uma controvérsia. Se as hidrelétricas podem ser as fontes de energia mais
poluentes, como mostra a reportagem “Alerta inesperado”, e oferecer uma serviço de
qualidade inferior a outras usinas porque elas predominam no cenário energético brasileiro?
O que o cosmo aqui apresentado nos permite pensar é que o conhecimento
científico é constituído por uma sucessão de atividades, actantes e grupos que necessitam criar
vínculos heterogêneos fortes para se sobrepor a outros conhecimentos. Como foi identificado
em todas as análises, as alternativas para diversificar a matriz energética brasileira ainda não
possuem os elos necessários para desestabilizar as redes das hidrelétricas.
Traçar as redes das reportagens da MFC possibilitou identificar inúmeros actantes
que compõem o conhecimento científico acadêmicos. As observações do cosmo criado a
partir das quatro reportagens são achados importantes, pois viabiliza a leitura de uma ciência
em construção, um conhecimento que não está pronto e acabado, e que é construído por
actantes e grupos distintos. O público-alvo da revista MFC é caracterizado como não
especialista, sendo assim, divulgar um conhecimento que é fabricado por muitas mãos e que
encontra entraves para sua “conclusão” oferece um olhar menos mistificado. Apesar de ser
um cosmo com poucas oportunidades para ação dos não especialistas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que é direito de todo cidadão ter acesso ao conhecimento científicoacadêmico. Por esta razão, é importante investigar, questionar, avaliar e repensar práticas que
tornam público e acessível à população em geral o conhecimento produzido nas instituições
de ensino e nos laboratórios. Tendo como motivação a popularização do conhecimento
científico-acadêmico, o presente trabalho tem como objetivo geral seguir os rastros deixados
pelos actantes na revista Minas Faz Ciência com o propósito de investigar a divulgação do
conhecimento científico em um produto produzido para um público não especialista. Para
isso, escolhemos nos apoiar nos estudos de Bruno Latour e da Teoria Ator-Rede como
referenciais teórico-analítico-metodológicos. A revista Minas Faz Ciência (MFC) é o objeto
de estudo escolhido para o desenvolvimento da investigação. Esse periódico é um produto da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e está em circulação
desde 1999.
Para realizar este trabalho selecionamos reportagens que abordam a mesma
temática: a produção de energia. Assim, chegamos a quatro textos que, ao divulgarem
pesquisas desenvolvidas sobre o tema, também apresentam novas fontes de geração de
energia. A delimitação do corpus de análise pela temática é uma opção metodológica que visa
ao maior aprofundamento das análises, assim como à construção de um “fio narrativo” entre
reportagens de diferentes edições. Portanto, nossas considerações tratam de uma ciência e de
um conhecimento científico interessado na busca por fontes de energia.
Entramos no universo desse conhecimento por meio da controvérsia lançada em
“Alerta inesperado”, reportagem da MFC no 66, a qual nega que as hidrelétricas são fontes de
energia com baixo impacto ambiental. Para Latour (2011; 2012), a controvérsia é um bom
momento para analisar a ciência em construção porque os actantes envolvidos na disputas
deixam evidentes os seus argumentos, os aliados e o processo que sustenta os fatos. O autor
explica que “[...] sempre que vamos de encontro ao que outras pessoas alegam, percebemos
que outras coisas estão amarradas às suas afirmações e submetemos esses elos à prova”
(LATOUR, 2011, p. 309).
Como visto na rede da reportagem “Alerta inesperado”, a pesquisa do grupo de
estudo de Nathan Barros não objetiva submeter todos os elos das hidrelétricas à prova, mas
desestabilizar o argumento de que as usinas hidrelétricas são fontes de energia limpa, ou seja,
com baixo impacto ambiental. Para divulgar a pesquisa que contraria uma ideia
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historicamente aceita, a reportagem traz artigos, dados, estatísticas, instituições, acordos
políticos, laboratórios e grupos de interesse para sustentar que as hidrelétricas poluem mais do
que se imagina.
É importante enfatizar que a observação do conteúdo concentra-se na MFC, portanto,
as redes contemplam apenas os actantes mencionados nos textos publicados na revista. Do
ponto de vista latouriano, a escolha por analisar somente o conteúdo do periódico torna a
controvérsia “hidrelétricas poluem mais do que se imagina” fraca, porque ela fica limitada à
ação de alguns actantes que, em sua maioria, atuam no fortalecimento do estudo da UFJF.
Isso se deve à predominância da voz do cientista na reportagem que, para divulgar as
hidrelétricas como usinas mais produtoras de gases de efeito estufa do que outras fontes de
energia, arregimenta, principalmente, os aliados da pesquisa.
Ainda que seja uma controvérsia fraca, pois não reúne opiniões contrárias, nem visa à
total abertura de uma caixa-preta, apenas testa alguns de seus elos, vemos possibilidades de
uma leitura crítica e questionadora que instigue os leitores a buscarem referências fora da
MFC. Quando observamos o cosmo formado pelas análises que traçamos, é possível
identificar outras controvérsias que o tema geração de energia abordado em reportagens
distintas da MFC estabelece. O predomínio das hidrelétricas na matriz energética brasileira
apesar da existência de alternativas mais eficientes, baratas, sustentáveis é um exemplo.
Gostaríamos de englobar no corpus deste estudo as matérias sobre geração de
energia produzidas para web, disponibilizadas no blog Minas Faz Ciência, os artigos
científicos mencionados nas reportagens, além de entrevistas com a equipe editorial e
redatores da revista. Esses elementos poderiam potencializar a polêmica sobre as fontes de
energia limpas e ajudar a ampliar as redes do conhecimento científico sobre produção de
energia. No entanto, não foi possível embrenhar por esses caminhos por causa da limitação de
tempo e das dificuldades encontradas para articular os conceitos de uma teoria nova para os
autores desta dissertação.
Como sugerido por Latour (2016), seguimos os rastros das pesquisas e dos
cientistas por meio dos verbos. A escolha dessas palavras não é aleatória, pois, no aspecto
semântico, os verbos contêm as noções de ação, processo ou estado. E, como visto nos
Capítulos 4 e 5, a ANT considera, em seus relatos, os sujeitos e as coisas que agem ou levam
outros actantes a agirem. A esses actantes damos o nome de mediadores. Assim sendo, buscar
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os verbos ajuda a identificar os mediadores, a observar o que eles fazem e para quem a ação
se dirige.
Por exemplo, quando Nathan Barros afirma, na reportagem, que os dados da
pesquisa da UFJF podem “[...] dar suporte às tomadas de decisão anteriores à construção de
barragens” (SOARES, 2016a, p. 19), a pesquisa está atuando como um mediador. O cientista
sugere que os dados poderiam levar os actantes envolvidos com projetos de hidrelétricas a
agirem de uma maneira e não de outra, influenciando a ação de construção ou não uma
barragem. As microrredes da Unifei também oferecem mais um exemplo de mediadores. Ao
trazer que elas geram inúmeros dados relativos ao consumo que podem ser acessados
facilmente pelos usuários desse sistema elétrico a qualquer hora, a matéria sugere que elas
permitem que os consumidores controlem o consumo ao longo do mês. Atualmente, os
usuários têm acesso aos dados do consumo uma vez ao mês por meio da leitura que consta nas
contas.
Esses exemplos ilustram parte do movimento que fizemos a fim de traçar as redes.
Com a identificação dos mediadores, percebemos suas atividades de arregimentar aliados e
afastar possíveis oposições. Assim, é possível reconhecer o estabelecimento de vínculos e a
formação de agrupamentos. A maneira encontrada para investigar essa composição, como já
mencionado, é seguir o objeto de estudo e seu porta-voz no decorrer de suas ações. Desse
modo, assistimos o trabalho dos actantes para formar grupos que criticam ações de outros
actantes, considerando-as não verdadeiras, absurdas ou ultrapassadas.
Para transformar suas pesquisas em fatos científicos, os cientistas apontam fontes
de energia poluentes, dispendiosas, inseguras e sensíveis aos fenômenos da natureza que
seriam modificadas ou substituídas por outras fontes que seriam inteligentes, menos
poluentes, mais baratas, sustentáveis e engenhosas. Essas novas matrizes energéticas
apresentadas nas redes da MFC trariam benefícios ao meio ambiente, aos consumidores e aos
cofres públicos.
Quanto ao mercado de produção de energia, notamos que ele aparece quando os
cientistas relatam os percalços para a inserção de seus projetos na matriz energética brasileira.
As reportagens estudadas divulgam pesquisas em desenvolvimento, mas que já obtêm
resultados que mostram seus objetos de estudo como fontes de energia viáveis. No entanto,
como indicado por Duque (2017), apesar de cientificamente possíveis, alguns projetos
divulgados na MFC não podem ser transferidos à sociedade por motivos econômicos.
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A autora estuda 45 reportagens da revista MFC com intuito de verificar como a
ciência se enquadra nos critérios jornalísticos, ou seja, ela observa como os repórteres
utilizam as questões básicas da escrita jornalística para noticiarem a ciência mineira. Três
reportagens (“Alerta inesperado”, “Energia (inteligente) para todos” e ‘Bons ventos virão”)
constituem tanto o corpus de trabalho de Duque (2017) quanto o desta pesquisa. Ainda que os
objetivos sejam diferentes, há pontos de encontro entre as considerações de ambos os estudos,
por exemplo, a identificação do caráter colaborativo e processual, os entraves e a
centralização da construção textual na voz do cientista.
De acordo com Duque (2017), os motivos econômicos agem nas reportagens
como obstáculo ao desenvolvimento dos fatos científicos. Todavia, nossas análises mostram
que o grupo do mercado e da indústria são apontados como alianças que os cientistas
ambicionam para ampliar e estabilizar a rede de seus projetos. Por isso, notamos o esforço dos
pesquisadores em adequarem os objetivos das pesquisas aos do mercado de energia, apesar de
esses empreendimentos ainda não serem atrativos porque não possuem tecnologia competitiva
comercialmente ou porque gerariam perda de receita para as companhias distribuidoras.
As redes apresentadas no capítulo anterior permitem interpretar que os motivos
políticos também agem como entraves das pesquisas, não apenas os econômicos. A
necessidade da ação política para a aplicação dos conhecimentos divulgados é relatada pelos
cientistas nas reportagens “Energia (inteligente) para todos” e “Bons ventos virão”. Nessas
matérias, a ação política, exercida em benefício da ciência, ajudaria a introduzir os produtos
das pesquisas no mercado de energia.
Outro modo pelo qual identificamos o movimento dos pesquisadores e seus
objetos para se relacionarem com o grupo da política e atrairem sua atenção é atrelar a
pesquisa a uma necessidade ou um compromisso assumido pelo País. Observamos esse
movimento nas reportagens “Alerta inesperado” e “Engenhoso e sustentável”, nas quais os
cientistas demonstram que o impulso para elaboração das pesquisas surge de demandas
governamentais. Por exemplo, a avaliação do potencial poluente das hidrelétricas decorre do
Plano Decenal de Expansão de Energia 2022. Este pretende ampliar a “[...] participação das
fontes renováveis (potencial hidráulico, vento, biomassa e sol) para atender ao crescimento do
consumo de energia elétrica do País, tendo em vista o compromisso brasileiro para redução da
emissão de gases de efeito estufa” (SOARES, 2016a, p. 19). Assim, o estudo do grupo de
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pesquisa da UFJF ajudaria às tomadas de decisão anteriores à construção de barragens, pois
permite avaliar a produção de gás carbônico e metano previamente.
Já em “Engenhoso e sustentável”, a matéria apresenta a pesquisa como resultado
da busca por sustentabilidade e por novas matrizes energéticas, atendendo à demanda pela
produção de energia de modo menos poluente. Nesses exemplos, verificamos, ainda, a ação
do meio ambiente perpassando os interesses políticos e científicos acadêmicos. Três
reportagens (“Alerta inesperado”, “Energia (inteligente) para todos” e “Engenhoso e
sustentável”) utilizam argumentos que consideram os ganhos ambientais para favorecer as
pesquisas em relação aos sistemas atuais de captação de energia que seriam dispendiosos,
poluentes e inseguros. Dessa forma, o conhecimento sobre produção de energia poderia
interessar ao público, aos políticos e aos defensores do meio ambiente.
No conjunto de matérias sobre geração de energia divulgado na e pela MFC,
verificamos que existem grupos distintos agindo na construção e divulgação do
conhecimento. Cada um desses grupos atende a um interesse e se relaciona de maneiras
distintas com as pesquisas, nem sempre colaborando para o desenvolvimento delas. Há
interesses comuns entre esses grupos, por exemplo, obter vantagens financeiras. Assim,
quando uma pesquisa apresenta-se como uma fonte de energia mais barata, ela pode atrair
mais actantes para sua rede.
Nesse sentido, expor os benefícios que atendem a mais de um grupo parece ser
um jeito de comunicar a ciência e um meio de conquistar mais aliados. Pois, como buscamos
demonstrar desde a introdução deste trabalho, a divulgação científica é uma etapa
fundamental para a construção do conhecimento científico principalmente quando esse saber
encontra dificuldade para se fazer valer.
O fato de as reportagens veicularem pesquisas em desenvolvimento e não um
conhecimento pronto nos leva a refletir sobre o porquê de divulgar a ciência e para quem essa
prática serve. Os textos mencionam a necessidade da parceria entre a comunidade acadêmica,
a iniciativa privada, o Estado e a sociedade para o progresso científico e tecnológico. Mas será
que os actantes desses grupos são leitores da Minas Faz Ciência (MFC)?
O cidadão comum, tido como público-alvo do projeto da Fapemig, aparece pouco
nas reportagens, sempre como consumidor, como actante que usufruirá de um benefício
oferecido pela pesquisa. Não identificamos possibilidades para ação desses sujeitos no cenário
da geração de energia construído na e pela MFC. Por meio da revista, os cidadãos são
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informados sobre os investimentos da instituição, o que atende aos objetivos do projeto, e
sobre novas possibilidades para a matriz energética nacional.
Apesar de não sabermos se o conteúdo da publicação chega aos actantes que
interessam os cientistas, consideramos a prática de comunicar a ciência em construção como
uma tentativa de manter o tema em discussão. O estudo do perfil do leitor do projeto MFC,
elaborado por Mantovani e Costa (2016), constata que o periódico circula principalmente no
meio acadêmico científico. Assim, além de atrair a atenção de parte da sociedade, ter um
estudo divulgado pela MFC pode ajudar a conquistar aliados dentro da comunidade
acadêmica.
Divulgar a ciência como um processo que envolve distintos actantes é uma
maneira de aproximar o público não especialista da produção do conhecimento. Além de
contribuir para modificar a ideia de que a ciência é feita somente dentro dos muros das
universidades e laboratórios. Observamos, nas quatro reportagens da MFC, a oportunidade de
divulgar a ciência ainda em produção, um conhecimento que não é tomado como pronto e
acabado, mas ainda em construção.
Apresentar as práticas científicas como atividades que dependem da ação de
outros actantes, além do próprio cientista no seu laboratório, é uma alternativa que corrobora
com a imagem de uma ciência em movimento, que é modificada ao percorrer a multidão de
actantes e com a possibilidade de se associar a outras disciplinas e tecnologias. Na obra
Ciência em ação, Latour (2011) mostra que o primeiro passo para seguir cientista e
engenheiros sociedade afora é analisar a ciência em construção e não a ciência pronta.
Escolher acompanhar pesquisas em desenvolvimento permite ao analista observar as pessoas,
as coisas, quem são os aliados e o percurso percorrido por uma sentença até se tornar um fato
científico. O autor afirma que entender o que são fatos e máquinas significa compreender
quem são as pessoas e quais os grupos reunidos para sustentar o conhecimento construído.
Identificar as associações e como esses grupos se ligam é o caminho para descrever como os
fatos e as máquinas funcionam.
Desde a introdução, com o sistema circulatório dos fatos científicos, tentamos
evidenciar que, para Latour, a ciência é fabricada a partir da ação de inúmeros actantes. E para
investigar como ela é produzida, o analista precisa tornar-se sensível aos vínculos, as
associações entre os humanos e os não-humanos e interessar-se sobre aquilo que os vincula e
os movimenta (LATOUR, 2015).
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Ao traçar as redes das reportagens sobre geração de energia, publicadas pela
revista MFC, observamos que a divulgação dessa temática não se detém apenas aos
resultados, ela se dedica a apresentar conhecimentos inacabados. Acreditamos que esse
movimento pode ter como objetivo conquistar aliados a fim de estabelecer laços bons e
duráveis que irão sustentar a rede dos fatos científicos e, assim, tornar os conhecimentos
estabilizados, aceitos e utilizados. Desse modo, a divulgação científica torna-se um lugar
importante para os porta-vozes da ciência que podem utilizá-la para convencer os tomadores
de decisão, os empresários e os cidadãos de que a ciência é importante. É um lugar
estratégico, de captação e não só uma vitrine que exibe os objetos e idéias sem as quais o
mundo moderno não pode viver.
O que diferencia um conhecimento bem sucedido do mal sucedido são os vínculos
que os sustentam. Assim, devemos perguntar: o conhecimento está bem ou mal vinculado?
Seguir os actantes é o caminho a ser percorrido para identificar as associações estabelecidas
pelas pesquisas. Para nossa surpresa, nas reportagens analisadas neste estudo, os cientistas
também reconheceram a falta da ação de alguns grupos como entrave para o desenvolvimento
da ciência. Quando um cientista alega que o produto desenvolvido nos laboratórios não está
disponível no mercado porque a tecnologia não é competitiva comercialmente, por exemplo, é
outro modo de salientar que o conhecimento por si só não basta. O cosmos desenhado por este
estudo mostra que o conhecimento sobre geração de energia é o resultado de um trabalho
coletivo que envolve a ciência, a tecnologia, a natureza e a sociedade.
Em contrapartida, a narrativa elaborada com base na fala de um único entrevistado
não é algo recomendado pelos manuais de redação jornalística, porque limita o assunto a uma
visão da realidade. Como já explicado, isso também diminui a possibilidade de o tema ser
abordado de maneira controversa. No entanto, o enfoque das reportagens da MFC possibilita a
descrição do percurso da pesquisa. Com isso, o cientista traz elementos que geralmente
escapam a cobertura dos resultados da ciência. Esses elementos, assim como a
contextualização que os repórteres buscam descrever, permitiram que a nossa análise
investiguesse parte da ciência em ação.
Podemos elencar como alguns de nossos achados a identificação, por exemplo,
das motivações dos pesquisadores, a atuação de actantes distintos e o esforço dos cientistas e
das pesquisas para abranger novos actantes para agirem na construção de suas redes.
Ressaltamos, também, que o conhecimento científico não é produzido apenas nos
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laboratórios, mas que suas redes se espalham para territórios distantes, arregimentando aliados
humanos e não-humanos.
Acreditamos que este trabalho contribui para o campo dos estudos sobre DC na
medida em que chama a atenção para os grupos que agem nas redes, sendo eles aliados ou
não, e para os vínculos heterogêneos que produzem as hidrelétricas, as usinas eólicas, as
microrredes e os biocombustíveis como híbridos que unem natureza, sociedade, tecnologia e
ciência. Esperamos, com este estudo, despertar o interesse sobre aquilo que vincula e
movimenta os actantes que fabricam a ciência.
Essa pesquisa deixa possibilidades que poderão ser exploradas posteriormente.
Entre elas estão: seguir a rede que tornam as hidrelétricas as fontes majoritárias na matriz
energética nacional, buscar compreender como novas fontes são inseridas na matriz
energética brasileira, seguir a ação do meio ambiente nessa rede, seja por meio de catástrofes,
crises hídricas ou como actantes que visam a preservação do planeta, além de aprofundar na
análise da atuação dos grupos que agem como anti-grupo do conhecimento divulgado.
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