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O que é responsabilização científica? 

 

 A responsabilização científica equivale ao que se chamava no século XX de divulgação 

científica. O mundo mudou muito desde então e não faz mais sentido continuar insistindo em fazer 

divulgação científica. Não dá mais para acreditar em cientistas superiores fornecendo migalhas de 

conhecimento aos leigos, como sempre fez a divulgação científica. O conceito de responsabilização 

científica usado no projeto Isso é História foi criado e publicado pela primeira vez em CARDOSO, 

Oldimar. Cultura histórica e responsabilização científica in BODEMER, Klaus (org.). Cultura, 

sociedad y política en América Latina. Aportes para un debate interdisciplinario. Madrid/Frankfurt 

a. M.: Iberoamericana/Vervuert, 2013. 

 Como qualquer outra ciência, a História, longe de pairar sobre a sociedade, é feita por 

cientistas de carne e osso, que são totalmente influenciados por seus preconceitos em suas 

conclusões supostamente científicas, que criam lobbys para impedir o acesso de pensamentos 

diferentes ao financiamento e à publicação de pesquisas, que subornam funcionários para esconder 

séries documentais no interior de arquivos, que fraudam concursos públicos para privilegiar 

candidatos desqualificados e que constrangem seus orientandos a concluir o mesmo que eles, entre 

tantas outras ações tipicamente humanas. Não é possível afirmar que o conhecimento científico 

produzido por meio dessas ações próprias das instituições científicas seja sempre rigoroso, nem que 

o conhecimento produzido fora dessas instituições seja sempre carente de rigor, método ou 

fundamentação teórica. Também há rigor fora das instituições científicas, assim como pode faltar 

rigor, método e teoria em trabalhos institucionalmente científicos. O que define se há rigor ou não 

num conhecimento é a análise específica de cada caso; não existem garantias institucionais para 

isso. 

 Não basta atualizar o conceito de divulgação científica já corroído pelo tempo. Divulgar o 

que os cientistas fazem é muito pouco para nossa época. As relações entre ciência e sociedade no 
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século XXI precisam de muito mais que divulgação, precisam de responsabilização. O substantivo 

escolhido para o novo conceito não é "responsabilidade" porque não são os cientistas que definem o 

que é ser responsável. A definição do que é ser responsável é uma definição política, a cargo de 

cidadãos, não de especialistas. 

 O que a responsabilização científica propõe nada mais é que a dessacralização da ciência. A 

ciência surgiu exatamente para dessacralizar o conhecimento e só tem sentido desta forma. 

Responsabilizar a produção científica é rehumanizá-la e corrigir um desvio de curso que eliminou a 

razão de ser da ciência. Muitos cientistas esconderam e ainda escondem sua estupidez por trás de 

um discurso aparentemente complexo que não tem nada a dizer. Fingem que são inteligentes e o 

público acaba acreditando nessa suposta inteligência porque não consegue entender o discurso 

difícil dos cientistas. Nenhum cientista pode ter sua opinião respeitada só porque é cientista. Se ele 

não consegue explicar a um leigo porque sua opinião deve ser respeitada, é porque ela não deve ser 

respeitada. 

 

 

 


