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Resumo 

 

 Esta monografia tem como objetivo compreender as 

relações entre ciência, divulgação científica e público. 

Para isso parte da análise dos usos e signos do conceito de 

público e de língua pelos modelos de déficit e de tradução 

mais comumente debatidos pela bibliografia a respeito da 

divulgação científica. A partir desse levantamento, aposto 

nos conceitos de “povo”, “literatura menor” e “língua 

menor” dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari para 

pensar um deslocamento na ideia de divulgação cientifica, 

apostando assim em um conceito de público alvo (branco). 

Palavras-chave: Divulgação Científica; Público; Tradução 
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Capítulo 1 

Multidão em transe1 

 

“O original não é fiel à tradução.” 
- Jorge Luis Borges 

 
“As traduções das obras literárias ou são 

fiéis e só podem ser ruins, ou são boas e 
só podem ser infiéis.” 

- Carlo Dossi 

 

 Mas quem é o seu público-alvo? É a pergunta que, quase inevitavelmente, 

emerge de algum lugar da sala de aula. Convivi com ela por cerca de um ano e 

meio durante o curso de Especialização. Apesar de ainda causar uma reação entre 

o descontentamento e o desagrado, parecia já uma velha colega de curso. A 

minha estranheza pode parecer um pouco deslocada à primeira vista já que essa 

pergunta assume um lugar comum nos interesses dos jornalistas e divulgadores 

da ciência. No entanto para mim nunca foi bem assim. O primeiro momento em 

que essa especulação invadiu o meu cotidiano de estudos foi durante o mestrado, 

dúvida que os jornalistas da turma insistiam em enunciar. Afinal, segundo eles, 

isso determinaria a forma com a qual vão escrever. Caso seja para jovens usariam 

uma linguagem mais descolada e juvenil, para cientistas: mais elaborada; enfim, 

para cada buraco: a sua tampa. Digo que o mestrado foi a primeira vez, porque ao 

longo de cincos anos de graduação em história não me recordo de uma única vez 

esta problemática ter sido um ponto de inquérito. Trabalhei com revistas como 

fontes documentais, havia mais uma preocupação em saber quem eram os 

leitores? daqueles periódicos. O que é bem diferente de perguntar quem o 

periódico visava como leitor? Essa diferença na elaboração das perguntas revela 

dois regimes diferentes de compreensão da relação entre o periódico e o público. 

 Daí que podemos suspeitar que o público não seja uma figura dada, nem 

no que diz respeito a sua definição, tão pouco o seu papel dentro da 

                                                 
1
 Este trabalho é inspirado pelas experiências de pesquisas efetuadas dentro do projeto “Multidão em 

transe: experimentações em divulgação científica e cultural” aprovado para PicJr, e realizado no Labjor – 

Unicamp. No qual atuo como monitor. E fruto dos debates dentro do projeto “Por entre ciências, 

divulgações e comunicações, as configurações políticas de cultura e de público”, aprovado para o edital 

FINEP, Processo: 2011/08189-0. 
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comunicação. No caso que comentava anteriormente acometia mais ao meu 

interesse de estudante de história a circulação da revista dentro da sociedade, e as 

apropriações que os leitores faziam tanto na própria prática da leitura quanto dos 

enunciados presentes no periódico. Ao jornalista interessa mais atingir o seu 

público leitor, ser lidos por aqueles a quem a mensagem se destina: o público-

alvo. Até porque o jornalismo científico se define como uma interface 

(MASSARANI, 2002) entre a ciência e o público. 

 A jornalista Mônica Teixeira (TEIXEIRA, 2002) afirma que o jornalismo se 

julga como um intermediário entre a ciência e o público, assumindo para si o 

papel de tradutor. Ou seja, expondo para um público “leigo” os avanços das 

ciências em uma linguagem mais palatável. A causa disso, que Teixeira 

diagnostica, é que o jornalista científico trabalha com apenas uma fonte: a 

ciência, perdendo assim o referencial do contraditório – das versões da verdade – 

que são, para a jornalista, fundamentais para a construção da própria versão 

jornalística da verdade: 

 

 Não há contraditório na cobertura de ciência. 

Dispensamos o jornalismo sobre ciência de cumprir o 

mandamento que interdita a matéria feita a partir de uma 

única fonte porque entendemos que não há versões da 

verdade quando se trata de ciência. 

[...] 

 Não havendo versões, nem contraditório, o que se 

reserva então ao jornalista que cobre ciência? A tarefa de 

“traduzir” com competência e fidelidade, de tal forma a ser 

compreendido pelo publico leigo, um específico conteúdo 

científico. Tal conteúdo contém uma verdade que a fonte 

revelará ao jornalista. Não cabe a ele, nesse peculiar recanto 

do território do jornalismo, duvidar desse “conteúdo”; cabe-

lhe, tão-somente, recolher o logos e “traduzi-lo” em versão 

simplificada. (TEIXEIRA, pp. 134-135) 

 

 Como enfatiza a própria jornalista a ausência do embate não diz respeito 

ás ciências: Não há contraditório na cobertura da ciência, ou seja, é justamente 

na forma como se noticia que as oposições desaparecem. Sendo a ciência a “fonte 
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única” do jornalismo científico a pergunta que me ocorre é: como o jornalismo 

científico pode ser caracteristicamente tão pacificador se a sua única fonte não o 

é? Uma resposta pode ser esboçada a partir do próprio texto da Teixeira. Segundo 

a jornalista, o que ocorre é que o jornalismo se expressa através de acordos 

comuns, ou seja, o que ela chama de senso comum: 

 

A suspeita a respeito de políticos e a confiança em 

cientistas e em médicos que aplicam a descoberta científica 

ambas enraízam-se no solo do senso comum; num certo 

repertório de crenças que, os jornalistas acham, é 

compartilhado por “todos”. [...] Uma das maneiras pela qual 

o senso comum se diz é então por meio dos jornalistas. 

(TEIXEIRA, pp. 137-138) 

 

 No texto da Teixeira o senso comum aparece como resultado da crença. Ou 

seja, a ausência do senso crítico, do debate e da análise mais concreta dos fatos. 

Tomar a coisa em seu pré-conceito. Assim o senso comum passa ser a razão em 

que se estabelecem diversos problemas que a jornalista procura identificar e 

apontar na prática de seu oficio: entre eles a crença na objetividade absoluta do 

jornalista e o otimismo sem contestação na cobertura das ciências, 

principalmente no que diz respeito à área médica. 

 É importante perceber que para Teixeira tanto a questão do senso comum, 

quanto do contraditório no jornalismo científico são consequências da posição 

em que o próprio jornalismo se coloca: a de tradutor da ciência. Segundo esse 

pressuposto a ciência teria uma linguagem extremamente elaborada e complexa, 

que causaria ao leigo apenas confusão e desentendimento. Caberia, então, ao 

jornalista expressar os enunciados científicos em uma linguagem mais popular e 

de fácil acesso. Desta lógica o problema da divulgação científica se torna uma 

questão de medida: a de encontrar a expressão no ponto ideal em que o público 

possa compreender sem com isso banalizar ou mesmo distorcer o conhecimento 

científico. A perspectiva da tradução compreende a relação entre os três 

personagens envolvidos da seguinte maneira: 

PÚBLICO ← JORNALISMO ← CIÊNCIA 
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 Exatamente no meio, como uma interface, um canal de tradução o 

jornalismo receberia da ciência os seus fatos, descobertas e avanços. Seria ele 

então um ouvinte/leitor & falante/escritor privilegiado, pois detém o domínio das 

duas línguas: a científica que falta ao público, e a popular que falta ao cientista. 

Caberia ao jornalismo, por sua vez, traduzir com a maior fidelidade possível ao 

cientista nos termos mais simples possível ao público. Gostaria de trabalhar um 

pouco com duas questões que o modelo de tradução nos acarreta, a primeira que 

tentarei expor é diretamente ligada ao público, a segunda, exposta por Teixeira, 

está ligada a formulação do próprio enunciado do jornalismo, e que mais adiante 

tentarei demonstrar que também correspondência com o público. 

 A primeira questão, a que gostaria de expor, é a do modelo de déficit. De 

acordo com a teoria mais tradicional da divulgação científica a “teoria de déficit” 

procura descrever qual é a função/utilidade/missão que o ato de divulgar possui. 

Essas responsabilidades da divulgação são inconsúteis da perspectiva de público 

que ela resguarda. Já que segundo esse modelo a divulgação viria para suprir uma 

falta de informação e conhecimento do público considerado leigo: 

 

 Por muito tempo, houve um conceito bastante 

difundido de que caberia à divulgação científica preencher 

as lacunas de informação que o leigo tem em relação à 

ciência, isto é, que a divulgação científica deveria atender as 

pessoas leigas, consideradas analfabetas em termos 

científicos. Tal ideia gerou o termo scientific literacy, que é 

alfabetização científica, isto é, tornar o leigo informado das 

questões da ciência. [...] essa visão surge como forma de 

suprir o déficit de informação da população leiga em 

relação à ciência, e gerou o modelo de déficit da divulgação 

científica [...] (TIAGO, 2010, p. 10, itálico no original) 

 

 Supõe-se que diferentemente do modelo de déficit, o modelo da tradução, 

não se afirmaria na falta de conhecimento e na ignorância do público, mas em 

uma postura aristocrática da ciência em se fechar em certos espaços 

(universidades e centros de pesquisas) distanciados ainda mais por um fosso 

linguístico (TEIXEIRA, 2002). Desse modo o jornalismo cumpriria o papel de 
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ponte entre os iniciados e os leigos. No entanto, o que funciona dentro do 

modelo de tradução é justamente a falta, talvez não mais a do conhecimento a ser 

suprido, mas agora da língua secreta. Ambos os modelos escrevem para a figura 

do leigo, mesmo que atualmente tenha-se adotado abraçar esse termo com aspas 

– o que não passa de uma forma de se desculpar pelo seu uso – continua a indicar 

a mesma coisa: o público a quem falta algo a que tenho (o divulgador) a 

responsabilidade de suprir. No modelo de déficit falta conhecimento, no da 

tradução faltam palavras. 

 O modelo de tradução reconhece no público o interesse em conhecer a 

ciência, uma demanda que precisa ser saciada. Daí postulou uma noção de 

público que difere daquele do modelo de déficit, no qual o público é visto como 

uma massa desinteressada e desconhecedora. Desse modo desloca para a 

linguagem a fraqueza: 

 

É impossível, quase sempre, apresentar em linguagem 

profana um raciocínio que só pode ser assimilado com o 

auxílio de um simbolismo próprio. [...] A linguagem 

comum, a que é utilizada para a vida de todos os dias, tem 

suas raízes profundas no senso comum. A matemática, 

como a filosofia, recorre a conceitos, dependentes, em 

certos casos, de uma espécie de senso diferente e que assim 

não se adaptam às condições precárias da língua habitual. 

Dá-se aqui, [...] o que se observa em um grau muito menor 

com as traduções literais. A passagem de certas expressões, 

que correspondem à mentalidade profunda peculiar a um 

povo, e que representam exatamente o seu modo de sentir, 

não pode ser feita convenientemente para outras línguas, 

que se mostram assim deficientes. A tradução em 

linguagem vulgar de concepções matemáticas encontra 

diante de si uma dificuldade desse gênero, mas em 

proporções muito maiores. Ela terá que ser forçosamente 

incompleta e defeituosa. Para bem compreender a literatura 

de um povo, é necessário conhecer a sua língua. Um dos 

argumentos fundamentais dos partidários do estudo do 

grego e do latim é mesmo esse, que a essência do 

pensamento dos gregos e dos romanos, formando a origem 

de nossa cultura, só pode ser assimilada por quem seja 
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capaz de lê-los nos textos originais. Para bem acompanhar 

os raciocínios dos matemáticos, é, a fortiori, indispensável 

compreender a linguagem que eles empregam. (ALMEIDA, 

2002, p. 65, itálico no original) 

 

 Para Miguel Osório de Almeida a “linguagem profana” do cotidiano não é 

capaz de dar conta de um raciocínio tão apurado como o usado pelos cientistas. 

Pois as palavras profanas são habitadas pelo senso comum da fala popular. 

Diferente da ciência capaz de produzir um “simbolismo próprio”. Assim como a 

lógica do jornalismo exposto por Teixeira o problema é habitar um senso comum, 

um lugar onde o pensamento crítico, e o raciocínio elaborado é substituído pelo 

pensamento de todos, uma homogeneização da ideia produzido pela própria 

massa. Almeida esclarece que, assim como acontece com a literatura em menor 

grau, algo se perde no gesto de tradução científica para o público. No caso da 

literatura é meramente um problema de diferença horizontal, já que as línguas 

em questão apenas se distinguem em questão de “essência”. Já para o caso da 

ciência o resultado é mais prejudicial, pois se dá uma variação vertical, 

hierárquica. O público do modelo da tradução nos lembra o personagem Fabiano, 

de Vidas Secas: 

 

Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, 

procurando as palavras de seu Tomás da bolandeira: 

— Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. Enfim, contanto, 

etc. É conforme.” (RAMOS, 1997, p. 27) 

 

 Uma fala que gagueja não por atingir um limite da fala (DELEUZE, 1997), 

mas por traçar o limite do próprio pensamento, gagueira não como potência, mas 

sim devido ao poder. Não fala porque não é capaz, é profano e não pode ter o 

raciocínio refinado do cientista. Diante da ciência, e sua autoridade (farda), 

engasga. O cientista não tem a fala pouca de Fabiano, e já não pode ser 

compreendido por ele. Fala caduca que impede o homem inferiorizado de dizer o 

mundo, de se assumir sujeito. Fabiano, como o público dos modelos de tradução 

e de déficit, são indivíduos mais do que são sujeitos. Por isso, esvaziados da 

potência da fala. Não a fala do representativo da identidade: o dar a voz, a 
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interatividade, a participação opinativa; mas a fala de sujeito, aquele que possui 

predicativo, ou seja, potência do acontecimento. 

 A tradução se faz para a língua inferior do outro. Para aquele que não 

possui seu próprio território, o que está na lógica da formulação do enunciado é a 

questão da posse do território, o nomadismo (DELEUZE & GUATARRI, 1997) não 

é nem se quer uma hipótese. Uma lógica que só compreende o posseiro e o 

excluído. Por que, então divulgar? Por que então insistir sempre na fala do 

colonizador com o índio: “mim, cientista”, “você, leigo”? Por que apelar para essa 

figura, o jornalista, que se propõe caminho único? 

 Mesmo compartilhando de costumeiras críticas entre si, os jornalistas 

científicos, e muitos cientistas concordam na importância de divulgar, se ensinar, 

falar de ciência. Projeto nobre, carregado de vera causa. Um dos heróis da 

divulgação foi o cientista Carl Sagan, que ao defender a atividade do divulgador 

(SAGAN, 2006) acaba por formular o que compreendo como sendo quatro grupos 

de motivos que justificam e legitima a divulgação da ciência, esses grupos apesar 

de serem recortados do texto desse cientista não se restringem a ele, proliferam-

se e perambulam por tantos outros que compartilham das mesmas crenças e 

vontades. O primeiro grupo é formado pela verdade em si, ou seja, a ciência seria 

então o melhor meio de se conhecer a verdade do mundo e todos possuem o 

direito de conhecer a verdade, logo, todos podem conhecer não só as descobertas 

como também o próprio método cientifico, que é visto como o meio mais seguro 

de atingir a verdade. Nada mais que o próprio “senso comum” apontado por 

Teixeira. O segundo motivo é político: a democracia. Neste caso a ciência é 

defendida como sendo por excelência uma instituição democrática em nossa 

sociedade, um espaço onde a palavra de uma pessoa é julgada segundo os fatos e 

não a sua posição social. E qualquer verdade pode ser derrubada diante de outra 

superior. Desse modo, ensinar a ciência e seus métodos é também ensinar a 

prática da democracia para a população, além de possibilitar a participação nos 

debates políticos que envolvam questões científicas. O terceiro grupo 

compreende a ciência como uma presença total e irreversível em nossa sociedade 

e cotidiano. Sendo assim, a ciência estaria em quase todos os objetos que usamos, 

quebramos, descartamos, consumimos, interagimos, desejamos, entre tantas 
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relações possíveis e impossíveis em nossas vidas. Portanto, é necessário ensinar a 

ciência e os seus métodos para que as pessoas possam viver e usufruir melhor 

desse admirável mundo novo. Por fim, o quarto grupo que pensa a divulgação 

científica como um investimento futuro, preparar e incentivar as crianças e 

seguirem a carreira científica. Encantá-las pela busca da verdade e pela prática do 

descobrimento. E, principalmente, mostrar que a escolha desse caminho 

profissional é uma possibilidade como qualquer outra. Esses quatro grupos de 

argumentos não são isolados entre si, nem absolutos, operam em conjunto, de 

maneira indistinta, o que só aumenta a sua força argumentativa. 

 A vera causa justifica o risco que corre o jornalista/tradutor. E nos coloca a 

segunda questão: a fidelidade. O risco do jornalista/tradutor é trair o que 

Almeida nos propõe como uma suposta essência presente na língua superior dos 

cientistas impossível de ser preservada na língua profana. Como dito 

anteriormente, é essa lógica, a da tradução, que acaba por produzir um modelo 

de enunciado para a divulgação científica que fixa as posições: a ciência como 

fonte, o jornalista como mediador e o público como alvo. Teixeira (2002) propõe 

que a adoção da ciência como fonte única (ela considera a perspectiva de uma 

abordagem homogeneizante da ciência), ou a simplificação da controvérsia 

através da apresentação de “lados” diferentes de uma verdade formulada a partir 

do que ela propõe como “senso comum” são estratégias de produção adotadas 

pelo modelo de tradução, às quais não correspondem as práticas de um “bom 

jornalismo”. Ou seja, a solução para o problema da divulgação, segundo Teixeira, 

está na própria experiência da prática jornalista na cobertura de outras áreas 

como economia e política. Segundo Teixeira, o que ocorre no jornalismo de 

tradução é o eclipse da voz do jornalista pela voz do cientista, porém esse eclipse, 

que é feito em nome de uma postura objetiva, acaba por ser a projeção da voz do 

jornalista na voz do cientista, ou seja, o jornalista vai escolher para a sua matéria 

o cientista que estiver em harmonia com as suas próprias ideias a respeito do 

assunto. Ainda de acordo com a jornalista, o profissional de divulgação deveria se 

inspirar no “bom jornalismo” que da voz para as contradições, e aceita a voz do 

jornalista como produção de uma versão do fato: 
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Um jornalista faz bem seu trabalho, nessa escola [o 

jornalismo científico], quando usa seu melhor 

discernimento para chegar a uma versão das verdades das 

fontes, em que estas últimas se expressam não na 

exclusividade de seu ponto de vista, mas no diálogo que o 

jornalista promove entre elas, manifesto na narração, e do 

qual o jornalista, ao consagrá-lo na forma de um texto, 

torna-se parte. (TEIXEIRA, 2002, pp. 135 – 136) 

 

 Ou seja, para Teixeira, a “boa” prática do jornalismo é aquela que produz 

uma plenária, na qual as diversas vozes envolvidas debatem, inclusive a do 

jornalista; possuem força não por sua individualidade, mas sim pelo debate 

mediado pelo jornalista. Uma visão, devo acrescentar, de inspiração democrática 

da divulgação científica, mas que mesmo assim deixa algo de fora: o público. 

 O modelo de tradução não é só uma forma ou prática da divulgação 

científica, é também uma concepção de público. Um público, como dito 

anteriormente, a quem falta algo, no caso palavras. Assim esse modelo de como 

abordar e divulgar a ciência é uma questão de como estabelecer a interface entre 

público e ciência. – O que da ciência é importante para o público saber? E como 

conseguir extrair isso? E assim efetuar uma “boa” divulgação. – O problema que 

se desdobra daí é que o público é uma constante dada, e tanto a ciência como a 

prática da divulgação é que são as incógnitas a serem desvendadas. Apesar do 

texto de Teixeira levantar uma importante crítica ao modelo de tradução, ainda 

parte de pressupostos dados a respeito do público e da noção de produção de 

verdade e realidade que gostaria de colocar em evidência ao longo deste trabalho.  

 Teixeira compreende o problema da “fidelidade” como um erro nos usos 

das fontes jornalísticas. Partindo da ideia de que a adoção de uma fonte única, ou 

o uso descuidado de fontes múltiplas acabam por produzir uma versão 

insuficiente da verdade, e que para suprir essa insuficiência é necessário lidar 

com múltiplas fontes segundo uma estratégia que já expus aqui. O que se 

desdobra disso é que a questão de “fidelidade” não é superada, mas reafirmada 

em sua falha. Desloca-se a fidelidade da ciência para a realidade das 

controvérsias. Muda-se apenas de lugar a verdade. 
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 A própria Teixeira reconhece que a noção de fidelidade se aplica a uma 

noção utópica da ciência, vinculada pela autora a noção de “senso comum”. Isso 

quer dizer que a ideia construída e reproduzida pela divulgação científica é 

baseada na premissa de que a ciência e a tecnologia nos possibilitam o melhor 

dos mundos possíveis, as suas conquistas e vitórias, observadas por uma 

perspectiva positivista e evolucionista, revelam a vitória do homem sob a 

natureza: 

  

É pressuposto que, por meio da ciência, a humanidade 

conquistou para si o poder de engenheirar o mundo, de 

dominá-lo e colocá-lo a seu serviço, para extrair dele sua 

sobrevivência. Nem jornalistas, nem cientistas, nem o 

chamado público em geral desejam ver esse poder – que 

acalanta, ampara e consola – em xeque. (TEIXEIRA, 2002, p. 

135) 

 

 Um dos poucos momentos que o público se faz presente é para fortificar a 

relação do que ela chama de “senso comum”. A trindade da divulgação científica 

(público, jornalista e cientista) admiram com um misto de respeito e assombro os 

resultados da ciência. Assim a fidelidade é quase o valor com que se paga as 

grandes conquistas da ciência, o contrário é quase que uma traição divina. 

Retomando uma citação de Teixeira feita anteriormente: “Uma das maneiras pela 

qual o senso comum se diz é então por meio dos jornalistas.” (2002, p. 138) 

podemos perceber agora que a cadeia se restabelece em uma outra lógica própria 

do modelo de tradução, e que se faz presente no texto de Teixeira, mas que não é 

explícito por ela: o jornalista usa da fonte (cientista) para falar no seu lugar e 

preservar a objetividade, no entanto a voz do jornalista é a própria voz do 

público: a afirmação do senso comum. 

VOZ 

PÚBLICO → JORNALISTA → CIENTISTA 

 O que se tem ao analisar o texto de Teixeira é que se estabelece um 

sentido pelo qual deve fluir a informação (do cientista para o público), e na 

direção contrária as formas de apropriação dessa informação (a entropia vem do 
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público para o cientista). Uma troca injusta, a ciência dá o seu grandioso saber, e 

o público o seu “senso comum”. E desses dois presentes que é feito a linguagem 

de interface do jornalismo. 

 A pesquisadora Luisa Massarani denomina de “visão mistificada da 

ciência” aquilo que Teixeira chama de “senso comum”. E, também percebe o 

grande equívoco da banalização da ciência feito pela divulgação. Porém, não 

aponta para uma apropriação diferente das fontes como solução, e sim para uma 

conjunção nova de interesses e objetivos que deveriam nortear o divulgador: 

 

(...) De uma maneira geral, o jornalismo científico brasileiro 

ainda é, em grande parte, calcado em uma visão mistificada 

da atividade científica, com ênfase nos aspectos 

espetaculares ou na performance genial de determinados 

cientistas. A ênfase nas aplicações imediatas da ciência é 

também generalizada. Raramente são considerados 

aspectos importantes na construção de uma visão realista 

sobre a ciência, como as questões de risco e incertezas, ou o 

funcionamento real da ciência com suas controvérsias e sua 

profunda inserção no meio cultural e socioeconômico. 

(MASSARANI, 2002, p. 63) 

 

 O que se tem agora é um problema de realidade. O que por sua fez 

também é um problema de fidelidade. Não mais a fidelidade à ciência utópica 

que essas duas pesquisadoras estão criticando, que acaba por produzir apenas 

uma divulgação/propaganda – no sentido mercadológico – da ciência, o de 

vender as grandes descobertas e de celebrar as conquistas. O que se tem a partir 

dessa crítica é uma fidelidade ao real: Teixeira e Massarani desejam um modo de 

formular uma versão mais confiável e realista da verdade. Como se pudéssemos 

repetir as próprias palavras em que foi escrito o mundo. Palavras/mundo essas 

que cabe a ciência descobrir, ao jornalista divulgar e ao público conhecer. 
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Capítulo 2 

Multidão em branco 

 

“O horror! O horror!” 

- Kurtz 

 

 Uma saída, apenas uma saída, não a liberdade. É o que procura o macaco 

em Um relatório para uma Academia, de Kafka (1999).  

 

A linha de fuga faz parte da máquina. No interior ou no 
exterior, o animal faz parte da máquina-toca. O problema: 
de modo algum ser livre, mas encontrar uma saída, ou 
então uma entrada, ou então um lado, um corredor, uma 
adjacência, etc. (DELEUZE & GUATTARI, 1977, p. 14) 

 

 É o que procura Kafka ao tornar a máquina da escrita um problema 

experimental. Como sair do Édipo? Que reterrioraliza o sujeito e a escrita, 

criando entre eles um elo representativo direto, no qual cada um se apresenta 

como projeção fiel do outro (autor<->obra). A carta ao pai de Kafka, por essa 

lógica, se torna a carta da culpa. Mas o que Deleuze e Guattari (1977) encontram 

não é uma literatura imediatamente individual. A literatura não é uma questão de 

autoajuda. É antes escavar o buraco na produção das saídas. Assim como o Édipo 

gordo de Kafka, que traz a relação edipiana não para a sua confirmação, mas para 

o seu abuso até o ridículo. Uma certa dose de humor que ao invés de negar ou se 

opor ao poder, busca a produção afirmativa da saída. 

 Uma saída, apenas uma saída, não a liberdade. É o que desejo ao pensar e 

fazer divulgação científica. Mas, para isso, é preciso divulgar como uma toupeira. 

Cavar por uma saída: 

 

Escrever como um cão que faz seu buraco, um rato que faz 
sua toca. E, para isso, encontrar seu próprio ponto de 
subdesenvolvimento, seu próprio patoá, seu próprio 
terceiro mundo, seu próprio deserto. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1977, p. 28) 
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  Uma saída para os modelos, déficit e de tradução, que insistem em 

territorializar a língua, o público, a ciência e a arte em sentidos fechados. A língua 

como hierarquização do público em relação aos cientistas; o público como aquele 

sempre desprovido de algo; a ciência como a verdade a qual devemos fidelidade e 

a arte como fiel representante compromissada com a verdade da ciência. O 

modelo e a sua modulação. Por isso escavar a língua, fazer furos e buracos. Pois a 

questão da língua não é o caso de não termos chego à palavra, nem de sua 

presença monolítica. As palavras adquirem cores e timbres com o movimento que 

as toma. Por isso que a vida não é um caso perdido, ou pior, um caso dado. A 

saída não é o encontro com a verdade, não se trata de superar uma ideologia, mas 

sim a busca pela produção do próprio inconcluso, do inacabado, o desconforto da 

alma mal-entendendo (PESSOA, 1986). Talvez seja a questão de formular os 

problemas da língua e das palavras em termos de pacto (OLIVEIRA, et al, 2011) e 

não da representação, ao menos neste momento. 

 O pacto joga as palavras ao mundo com a intenção de produzir 

funcionamentos, mudanças e acontecimentos. Assim a palavra não quer dizer, 

não quer ensinar, não quer ser fiel. O pacto seja, talvez, um funcionamento entre 

a palavra, o mundo e o desejo. Funcionamento, pois, não se trata de um acordo, 

não se trata de um objetivo comum, ou de uma comunhão. O pacto se faz junto 

com a sua própria traição. O objeto do pacto é o brinquedo, o da representação é 

a ferramenta. 

 Os brinquedos, diferentemente das ferramentas, não estão à disposição. 

Não se trata de objetos dos quais podemos fazer proveito, ou mesmo uso. Ou 

seja, não são reservas de algo, seja lá o que for esse algo. Eles estão mais próximos 

da ideia de uma maquinaria e de funcionamento. A maquinaria é o dispositivo da 

mudança, aquele que produz o pacto entre os objetos, as pessoas, as palavras e o 

mundo, fazendo funcionar um jogo de signos e sentidos. Antes de qualquer coisa 

se faz necessário compreender que as máquinas não operam extremos: Sujeito – 

Objeto. A máquina não entra no meio (Sujeito – Máquina – Objeto), como 

mediador da relação entre o Sujeito (o maquinista) e o Objeto (produto do 

trabalho do maquinista). Quando tomada como mediadora acaba por ser apenas 

um poder, castração da potência, mais pela afirmação do que pela negação. Já que 
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o poder ganha maior força em determinar como deve ser feito, do que negando a 

possibilidade de fazer (FOUCAULT, 2009). O poder é a força do meio de 

produção, da máquina-meio, mediadora. Marx comentou que a máquina não é o 

inimigo, inspirado por essa proposta se faz necessário pensar a máquina fora da 

lógica do poder como meio de produção, máquina do capital. É preciso pensar a 

máquina no seu poder de funcionamento. 

 Mas o que é essa máquina das palavras? E como se dá o seu 

funcionamento? 

 A máquina da qual tratamos aqui é literatura (DELEUZE & GUATTARI, 

1977). Mais especificamente uma literatura menor. Deleuze e Guattari encontram 

com Kafka uma literatura muito característica. Não se trata de uma literatura de 

mestres tradicionais, nem de enunciados comuns à língua alemã. Porém é escrita 

em alemão, um alemão também tcheco. Um alemão escavado dentro do alemão 

tradicional pelo tcheco. A produção ativa de uma resistência à imposição do 

alemão como língua, da impossibilidade de escrever e tcheco, da impossibilidade 

de não escrever. Não se trata de negar o alemão imposto, mas de produzir nele o 

seu próprio patoá, como afirmam Deleuze e Guattari, sua língua estrangeira 

dentro da língua maior. Um gesto de resistência não por oposição e sim por 

dispersão. 

 A literatura menor, enquanto máquina, produz um deslocamento da 

língua, uma desterritorialização. Deleuze e Guattari (1977) apontam três 

características dessa literatura menor que acredito estarem vinculadas com a 

funcionalidade da máquina de escrita: ela produz uma desterritorialização da 

língua; ela sempre é política; é sempre coletiva. E é justamente pensando com 

essas três características que acredito ser possível produzir uma saída, um buraco 

com a divulgação científica. 

 Pensar a divulgação em encontro com essas três características não 

significa a elaboração de um terceiro modelo que venha para substituir os de 

déficit e de tradução. Como apontado anteriormente não se trata de uma 

ferramenta, mas sim de um brinquedo. A ferramenta é a aplicação mecânica e 

direta de um instrumental para se produzir um efeito desejado. O brinquedo não 

responde a lógica produtiva, e sim a do jogo. Ou seja, a brincadeira e as suas 



15 

 

regras não precedem o brinquedo, tudo isso é inventado durante o jogo. Para 

cada brincadeira o brinquedo devém algo diferente, ele nunca determina as suas 

próprias possibilidades, que passam a serem um jogo entre o brinquedo, as 

crianças e o mundo. Daí que pensar a divulgação, e como praticar a sua escrita 

não se trata de estabelecer e definir lugares – para o publico, para o divulgador e 

para o cientista – se trata de deslocar e confundir sempre as fronteiras e os 

limites. Trata-se de inventar constantemente, na própria prática da escrita, as 

relações entre as coisas e as palavras. 

 O problema da língua na divulgação científica, no caso de se pensar a 

minoridade da divulgação, não é nem a da tradução, da fidelidade, da entropia, 

da diferença hierárquica, nem da simplificação. O que vem ao caso não são as 

impossibilidades, os atrasos e as fraquezas. A questão – que nem é realmente um 

problema – é a criação: a escrita. 

 

O problema da expressão não é colocado por Kafka de uma 
maneira abstrata universal, mas em relação com as 
literaturas ditas menores – por exemplo, a literatura judaica 
em Varsóvia ou em Praga. Uma literatura menor não é a de 
uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em 
uma língua maior. No entanto, a primeira característica é, 
de qualquer modo, que a língua aí é modificada por um 
forte coeficiente de desterritorialização. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1977, p. 25) 

 

 A desterritorialização é um devir da língua. Um movimento de dupla 

captura e de produção da diferença. O escavar da língua menor do público dentro 

da língua maior do cientista. O trabalho da toupeira. É importante essa 

animalização do público, principalmente a sua força de toupeira, na medida em 

que esse animal é resistente à metáfora mais comum e clássica do saber: aquelas 

ligadas à visão (luz, ver, iluminação, a ilusão no caso do erro, e etc.). A cegueira 

como saída da insistência na conscientização, da explicação. Escavar e revirar as 

palavras, as fazer dizer o indizível, para depois dizer mais nada, a dificuldade de 

falar, a impossibilidade de dizer, os erros gramaticais e morfológicos. Tudo isso 

são termos do pacto, são possibilidades da brincadeira. O que ocorre daí é não 

mais pensar o que posso dizer da ciência na língua menor e ainda conservar a 
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verdade?, mas sim: o que a língua menor pode provocar, arruinar, produzir na 

ciência?. No Anexo 01 desta monografia está a roteiro de um programa de rádio 

que buscou mobilizar as questões aqui trabalhadas. A proposta do programa não 

é traduzir para atingir o público-alvo, mas sim, produzir na estranheza da fala 

uma força de pensamento que atinja a ciência, a escrita, a divulgação e a noção de 

público. Não se fala torto para se dirigir ao caduco, se fala tordo para desaprender 

a ciência daquilo que já foi dito e redito, pois quando falamos “certos” repetimos 

as mesmas coisas. 

 A divulgação deveria ser sempre política. Aqui não é a política do Estado, 

das instituições, das ciências. A barganha e a disputa pelo poder. Não se trata de 

governo e governados, outra instancia para cientistas e público. Seria então uma 

política da própria escrita, um fazer mundo e não mais representar a ele, a força 

da máquina da escrita, a invenção e a criação. É forte o poder político investido 

na divulgação em nosso cotidiano. Campanhas de conscientização, apoio para 

pesquisas, financiamento, enfim, movimentos estratégicos que visam o poder, a 

sua posse e a sua distribuição. A política da escrita é a da saída, escapar do poder 

e das hierarquias. Compreender a ciência e a tecnologia não como conquistas 

utópicas, maravilhas a serem divulgadas. 

 

Milena dizia de Kafka: “Para ele a vida é uma coisa 
absolutamente diferente do que ela representa para os 
outros. O dinheiro, a Bolsa, as divisas, uma máquina de 
escrever, coisas místicas para ele, (...) enigmas 
apaixonantes, e que ele admira com uma emocionante 
ingenuidade porque se trata de algo comercial.” 
Ingenuidade? Kafka não tem admiração alguma por uma 
simples máquina técnica, mas sabe muito bem que as 
máquinas técnicas são apenas índices para um 
agenciamento mais complexo, o qual faz coexistir 
maquinistas, peças, matérias e pessoais maquinados, 
carrascos e vítimas, poderosos e impotentes, em um mesmo 
conjunto coletivo [...] (DELEUZE & GUATTARI, 1977, pp. 
84-85) 

 

 Kafka percebe outra política das máquinas técnicas que não é o 

deslumbramento pela inovação, pelo progresso. Percebe a produção do mundo, 
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das relações, dos poderes no funcionamento dessas máquinas. Neste instante ele 

é mais político que qualquer ludista. Por sua vez, a política da divulgação 

científica não é a da política pública, ou a do laboratório. Talvez uma outra, mais 

ligada a uma resistência ativa ao produzir pela escrita uma ruptura nos discursos 

homogêneos, maioritários. A política de produzir para si o seu próprio 

subdesenvolvimento, sua condição de inferioridade, de minoridade. 

 A terceira, e última, característica de uma literatura menor seria sua 

coletividade. Gostaria de abordar essa questão a partir de Deleuze:  

 

Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa 
criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, 
uma possibilidade de vida. Escrever por esse povo que 
falta... (“por” significa “em intenção de” e não “em lugar 
de”) (DELEUZE, 1997, p. 15). 

 

 O escritor clama o povo, mas o que ele percebe é que o povo falta. Nunca 

há povo suficiente para cumprir aquilo que se espera dele. Os proletários não se 

uniram. Não se trata de faltar algo ao povo, não é carência de palavras, de 

vontade, de consciência. A falta não é um vazio que aguarda ser preenchido pelo 

escritor, ou pelo divulgador. O povo falta porque não se trata de uma identidade, 

de uma missão, de forças dadas anteriormente que aguardam o levantar da 

multidão. Bom se o povo falta, e não é uma falta por carência não se escreve “em 

lugar de”, se escreve “em intenção de”. Ou seja, se escreve na intenção de inventar 

esse povo que falta, desse povo promessa, por vir. Um povo que está sempre na 

espera, na iminência de seu surgimento. A força máxima da coletividade da 

escrita menor é a produção visionária desse povo menor, desse povo que não 

existe sem a sua condição literária menor. Não se escreve para representar um 

povo, nem para aquele já representado: as métricas do público-alvo. O povo não é 

uma massa pronta, homogênea, sempre presente; está mais para coletividades em 

transição, heterogeneidade, sempre futura. Quando se assume o público, o povo, 

como essa coletividade por vir não é mais possível uma política de metas, de 

conscientização, de lapidação. A política se torna a produção do próprio futuro, 

da própria escrita, dos enunciados. A divulgação deixa de ser a representação fiel 
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da ciência, para ser a própria produção de ciências, sensações, blocos, 

pensamentos, signos... A divulgação em sua positividade. 

 Uma divulgação menor, uma divagação (OLIVEIRA, 2012) não tem para si 

um público alvo. Deleuze, inspirado por Bacon (DELEUZE, 2007), nos alerta que 

diante do pintor não há um quadro em branco, mas sim rabiscado por todos os 

clichês, por todos enunciados que o precedem, o trabalho do pintor é raspar o 

quadro em busca dessa tela em branco. Talvez possamos pensar o mesmo a 

respeito do público. O divulgador não tem diante de si um público-alvo para 

quem deva escrever, ele deve antes raspar, cavar com as palavras, por um público 

alvo, branco. Um público que não é determinado por todos clichês que 

colocamos desde o início para podermos nos aproximar: idade, gênero, classe 

social, nível escolar, identidade, etc. E sim um povo intensidade da escrita, 

indefinível, em transição. Um povo que abraça o futuro não como promessa a ser 

esperada, mas como campo de possibilidades e de invenções. 
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Anexo 012 

(Barulho de rodoviária ao fundo) Tin-don: atenção senhores 

passageiros, embarque na plataforma nome da rádio sentido nome do 

programa. Repito: embarque... (a repetição vai ao fundo, deixando 

sobressair a voz da mulher) 

 

- Não se apresse que não é o meu não. (barulho de papeis e mexendo 

em uma bolsa enquanto fala) Pegue sua caneta mais caprichada, que 

essa carta é pra destino dos importantes. (pequena pausa) E uma que 

amacie minhas ideias para que fique uma boa impressão boa de 

minhas inteligências... você sabe que as coisas depois que saltam ao 

papel ficam desembestadas, então não se avexe de dar um jeito nelas 

comportadas. 

 

(sobressai barulho da rodoviária: barulhos abstratos de gente 

caminhando e de avisos) 

 

- Posso começar? Não vai colocar data? Então ponha aí: “es-ti-ma-do 

pro-fes-sor” (fala devagar, como se a pessoa que estivesse escrevendo o 

estivesse fazendo devagar) Mas não escreva assim lento como eu falo, 

que ele não gosta de enrolação. 

 

- Escreveu? Estimado professor... “Venho por meio desta” (silêncio em 

que o barulho do fundo sobressai) Não, apague isso; que assim fica 

polido, mas como qualquer outro, e ele acha que não foi eu quem 

escreveu. Coloque assim: “Escrevo de uma necessidade im-pe-rio-sa; é 

que não soube responder pergunta que me fizeram cedo, e de não 

saber fiquei também curiosa e guardando a pergunta para mim trouxe 

agora para o senhor responder na maneira de suas palavras, que sabem 

mais do que as minhas” 

 

- Escreveu? “na ma-nei-ra de su-as pa-la-vras que sa-bem ma-is do que 

as mi-nhas" (repetindo lentamente, como se quem escreve ainda o 

estivesse fazendo) 

 

                                                 
2
 Este roteiro de rádio foi feito pela pesquisadora Sheyla Smanioto Macedo em um projeto de divulgação 

científica realizado através de uma parceria entre os grupos: Embrapa Meio Ambiente através do projeto 

LAC-Biosafety e Grupo de Pesquisa multiTÃO: prolifer-artes subvertendo educação e ciência (CNPq) do 

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). 
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- Deixe eu ver... (pausa, barulho do fundo) pois bem, escreva aí: “que 

não fosse como eu de não fazer pergunta, que as perguntas 

descaminham nossos pés, tiram-nos do chão para pô-los a sapatear 

suposições” 

 

- “Mas não é que o moleque me chegou segurando as calças no 

quadril, mas deixando soltas as ideias? Pigarreou como quem fosse vir 

cheio de palavras compridas e me disse assim” 

 

- Escreva agora com outra letra, para que ele não ache que sou eu 

quem estou dizendo; o moleque me disse assim: “Eu vim perguntar à 

vosmecê uma opinião sua explicada...”; agora largue o moleque e 

escreva com a minha própria ideia: “Eu larguei de estender as roupas, 

professor, e quis por todos os meus olhos no menino” 

 

- Escreva professor com bastante respeito. 

 

- “O moleque chegara magrelo, mas vinha com as ideias gordas; sem se 

assustar de meu espanto, emendou logo dizendo: ‘vosmecê agora me 

faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é... 

divulgação científica?’” 

 

- Quis a difícil resposta. Mas não escreva isso, que certamente fica 

explícito nas expressões anteriores. “Será que me punha responsável 

por essa tal? Por que vinha de sopetão me questionar sobre ela?” Não, 

apague isso; escreva apenas que o moleque me assustou e está bom. 

 

- “Divulgação científica é dessas coisas que ficam por aí, e que talvez 

até se desfaçam se a gente se aproxima dela e pergunta a que vem”. 

Escreva isso com bastante ênfase nas bonitezas, que fica bem. 

 

- “Não que eu não soubesse por hora da vida o que é divulgação 

científica”, escreva, porque não é certo ficar por aí desentendido de 

coisa besta feito essa. Bote força no lápis: “é que essas coisas às vezes 

custam a caber nas palavras. Por isso vim perguntar ao senhor, que é 

homem de palavra e que entende mesmo as mais compridas. Porque 

sempre me pareceu que divulgação científica fosse dessas coisas de 

fazer caber – na palavra, na imagem, no som – um cadinho do 

científico” 
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- “Pelo caminho dessa carta, nenhum ninguém que me pudesse dizer 

sem coçar a cabeça. O livro que aprende as palavras veio com a 

informação seca” – escreva assim mesmo, para que me ajude a 

imaginação: “informação seca” – “de quem apenas diz que me diz, 

assim, sem manha: que a divulgação científica é o ato de divulgar a 

ciência. Dessas respostas que as palavras dão se se põem a falar em 

estado de mau humor, quero dizer, de dicionário”. 

 

- “De gentes com informação torta vieram montes, tropeçando meu 

caminho: que divulgação científica é o que eu quiser que seja – é 

jornal, televisão, é arte: é até programa de rádio, se trouxer mesmo que 

nas entranhezas das ciências, das pesquisas e dos conhecimentos. Mas 

essas espécies tem de monte, dão que nem capim: e a divulgação 

científica fala disso tudo? Então ela deve falar é demais, é o que eu 

penso aqui das minhas suposições”. 

 

- “Só se o jornal soubesse falar o que é divulgação científica, mas com 

jornais não me dou: eles logo engambelam... eu sapateio nas palavras 

compridas e nas fotos bonitas. Elas me entendem mais do que eu 

entendo a elas” 

 

- “Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da peroba, no 

aperfeiçoado: o que é que é, o que já lhe perguntei?” 

 

- “E faça sem preâmbulos” – escreva de um jeito esperto: “Sem palavras 

dessas que ricocheteiam na gente. Que eu fico, por enquanto, aqui 

com meu conhecimento adivinhado: que a divulgação científica é 

dessas coisas que fogem da gente e que nos perseguem; que ela traz o 

científico na força de caber nas coisas das artes ou das palavras 

sóbrias. E se nada disso for, o seu contrário” 

 

- “Grande abraço”. Agora deixe que eu assino. 
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