
A ideia de ciência como atividade que traz benefícios e progresso para a hu

manidade é bem disseminada. Por isso, quando um produto industrial utiliza 

termos científicos em sua embalagem ou em sua propaganda, os consumidores 

são levados a crer que aquele produto é inovador ou apresenta vantagens em 

relação aos concorrentes. O uso da ciência - ou do conceito de ciência existente 

na sociedade - para estimular o consumo, por ampla variedade de produtos, 

torna os supermercados e locais afins divulgadores coadjuvantes de ciência? 

Aciência está tão difundida na so
ciedade que uma simples ida ao 

supermercado pode suscitar uma 
série de questões relacionadas a esse 
campo do conhecimento. Nas prate
leiras vemos grande quantidade de 
produtos que apresentam, nos rótulos 
e nas propagandas, diversas referên
cias a termos científicos. É o caso da
queles que dizem ter vitaminas e sais 
minerais, lactobacilos vivos e até ele
mentos químicos como zinco, selênio, 
potássio e ferro, a exemplo de certos 
pudins, pães e achocolatados. O uso 
dessas palavras visa chamar a aten
ção do consumidor e convencê-lo de 
que um produto é melhor que os de
mais por ser enriquecido com deter
minados elementos, incluir novas 
tecnologias ou produzir efeitos mais 
precisos. 

Um sabão em pó alega ter uma tec
nologia que remove manchas mais 
que os outros, pois é multiação. Há 
iogurtes que dizem conter Dan regu-
laris, bacilo que ajuda o intestino, pas
tilhas para vasos sanitários que afir
mam ter bicarbonato de sódio em sua 
fórmula e muitos outros exemplos. De 
modo mais ou menos intenso, a ciência 

presente em vários produtos é usada 
como forma de propaganda. Muitos 
desses conceitos são de entendimento 
relativamente fácil para boa parte do 
público, mas isso não acontece com 
outros, o que pode gerar uma mistifi
cação da ciência. 

Já que essas mercadorias são veí
culos de termos científicos, poderiam 
os supermercados ser considerados 
espaços de divulgação da ciência, ou 
lugares que contribuem para a for
mação de uma cultura científica? 

Devemos ressaltar que o objetivo, 
aqui, não é verificar a validade dos 
efeitos alegados pelos produtos ou a 
veracidade dos processos tecnológi
cos supostamente usados em sua fa
bricação, e menos ainda checar se de 
fato contêm os elementos e compostos 
anunciados. O que procuramos es
tabelecer é a relação entre público, 
ciência e marketing, entendendo co
mo esse tripé está associado do ponto 
de vista da divulgação da ciência. 

DIVULGAÇÃO NA PRATELEIRA Quan
do vê produtos com termos científi
cos, o consumidor - quer os entenda 
ou não - torna-se consciente da exis-
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tência dessas palavras e de sua circu
lação na sociedade. Portanto, de algu
ma forma, os termos científicos nas 
embalagens divulgam algo no campo 
da ciência, ainda que de forma bem 
menos complexa e intencional do que 
as instituições voltadas especifica
mente para essa divulgação. 

Alguns podem ver isso apenas co
mo estratégia de propaganda: o 'mar
keting científico'. No entanto, o prin
cípio básico dessa modalidade de 
marketing, segundo a cientista so
cial Sarita Albagli, é o de que o co
nhecimento - e sobretudo o discur
so que o contém - também é um pro
duto. Nesse caso, o público deve ser 
seduzido pelo discurso e absorver a 
ideia de que consumir um conheci
mento (ir a feiras científicas ou mu
seus, adquirir publicações ligadas 
à ciência etc.) é bom para ele. 

Nos supermercados, não se trata 
de transformar a ciência em produto, 
e sim de usá-la para auxiliar a pro
moção de um produto. No marketing 
científico, os recursos mercadológi
cos são aplicados para estimular o 
consumo do próprio conhecimento e 
de produtos relacionados às ciências. 
No caso do uso de termos científicos 
para atrair o consumidor, ocorre o 
inverso: o conhecimento científico é 
aproveitado no fazer mercadológico. 
Com base nisso, podemos entender 
o supermercado e outros locais afins 
como espaços coadjuvantes de d i 
vulgação da ciência. 

Embora não sej a um processo bem 
elaborado e voltado para esse fim, 
algumas empresas educam o público 
quanto aos efeitos de seus produtos. 
Uma marca de detergente diz que 
moléculas de seu produto ligam-se a 
moléculas de gordura, removendo-a 
dos utensílios domésticos. Já uma 
marca de iogurte explica como agem 
os lactobacilos e as fibras, facilitan
do a digestão. Algumas margarinas e 
pães também informam como os mi
nerais que contêm fazem bem ao co
ração. E marcas de xampu declaram 
que componentes como a queratina 
reforçam os fios dos cabelos. 

Apesar do contexto mercadológi
co, essa 'educação' parca e fragmen
tária nos dá material interessante pa
ra análise. Essa 'ciência nos produ
tos' objetiva de fato mostrar a qualida
de dos mesmos, contando com o en
tendimento por parte do público, ou é 
apenas uma estratégia de propaganda, 
que emprega a ciência como um adi
cional qualitativo socialmente legiti
mado e consagrado? 

Um dos problemas da mistificação 
da ciência e dos produtos está nos ter
mos colocados apenas no rótulo, sem 
aprofundar as informações. Nesse 
caso, o uso de conceitos que o público 
não domina apenas transmite a ima
gem de produto 'inovador'. Tais atitu
des refletem valores culturais de uma 
sociedade e mostram que a ideia de 

0 fato de o consumidor 
reconhecer minimamente os 
efeitos de alguns elementos 

demonstra a existência 
de uma cultura científica 

popular, ainda que informal 
e não especializada 

progresso, alinhada com uma visão 
evolucionista do conhecimento cien
tífico, ainda é muito presente. Essa 
cultura social que reconhece o valor 
da ciência pode ser observada no fato 
de que até empresas cujo público-alvo 
não tem um conhecimento científico 
mais elaborado usam palavras desse 
campo para estimular as vendas. 

Portanto, mesmo admitindo que 
as empresas utilizam a ciência mais 
pelo que ela agrega como valor simbó
lico do que pela promoção do conhe
cimento em si, isso não significa dizer 
que não contribuem com a divulga
ção científica. Além disso, essas prá
ticas permitem perceber como o co
nhecimento científico circula na so
ciedade e as múltiplas formas como 
se manifesta. Para uma empresa, tal
vez não importe se o consumidor sabe 
o que significam certos termos, e sim 
que os conceitos vinculados à ciência 
e à tecnologia carregam uma dimen
são simbólica de qualidade, novidade 
e potência. 

CIÊNCIA A SERVIÇO DO MERCADO O 
uso da ciência como forma de propa
ganda pode ter caminhos criticáveis 
ou até hilários. Um exemplo é o dos 
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óleos vegetais comestíveis que anun
ciaram não ter colesterol e com isso 
ampliaram as vendas. Na verdade, 
nenhum óleo vegetal tem colesterol. 
Também podem ser citados xampus 
que dizem não conter sal. A intenção 
é associar ao sal do mar o efeito noci
vo da praia sobre os cabelos e induzir 
o consumidor a pensar que o xam
pu evita os danos da água do mar. Na 
realidade, os xampus contêm sal (clo
reto de sódio), usado para dar consis
tência e fazer espuma. As quantida
des, porém, são muito pequenas e não 
prejudicam os cabelos. 

Todos esses processos contribuem 
para que as ciências e seus usos se
jam entendidos como atividades so
ciais indissoluvelmente cognitivas e 
comunicacionais, como afirmou a 
historiadora da ciência Maria Marga-
ret Lopes. Assim, não parece estra
nho ver os supermercados, de certa 
forma, como um espaço de apresen
tação de resultados de pesquisas cien
tíficas, mesmo admitindo que os 
'marqueteiros' dão contornos diver
sos a isso. 

Se a técnica do marketing consiste 
em 'o que dizer' e 'como dizer', a au
sência de informações também faz 
parte dessa construção. É o caso dos 
estabilizantes, acidulantes e conser
vantes: existem em praticamente 
todos os produtos alimentícios indus
trializados, mas os fabricantes não fa
zem alarde sobre eles. Esses aditi
vos visam prolongar o prazo de valida

de dos alimentos, mas muitos são po
tencialmente cancerígenos. Sem eles, 
porém, alguns produtos que podem 
ser consumidos em até seis meses te
riam validade de apenas dois dias. 

Se existe uma cultura científica 
popular enraizada, é interessante 
analisar o público-alvo das empresas. 
Quem são esses consumidores? Po
demos vê-los como um grupo hete-

Os supermercados atuam 
como espaços coadjuvantes 

de divulgação da ciência 
e contribuem para realçar 

a cultura científica 
imersa na sociedade 

rogêneo, de diferentes classes so
ciais e níveis de escolaridade, e com 
necessidades e modos de receber as 
informações também variados. 

Saber quantos consumidores co
nhecem os efeitos do que consomem 
exigiria uma pesquisa aprofundada. 
Escolas e meios de comunicação, po
rém, já disseminam alguns conheci
mentos mais gerais, e essa informação 
difusa é usada pelas empresas para 
vender seus produtos. Embora não 
se possa equiparar essa transmissão 
de conhecimentos à divulgação da 
ciência feita em instituições especia

lizadas, o fato de o consumidor reco
nhecer minimamente os efeitos de 
alguns elementos demonstra a exis
tência de uma cultura científica po
pular, ainda que informal e não es
pecializada. 

Não é difícil encontrar pessoas que 
saibam que proteínas contribuem 
para a formação muscular, que raios 
ultravioleta podem causar câncer, 
que flúor protege os dentes, que mui
to açúcar tem ligação com diabetes e 
assim por diante. Pode-se concluir, 
portanto, que essa alfabetização cien
tífica mínima potencializa os efeitos 
da propaganda baseada em termos 
da ciência. No entanto, embora o 
objetivo do uso de termos científicos 
em embalagens e propagandas seja 
estimular o consumo, não podemos 
afirmar, no âmbito deste texto, que 
eles são diretamente responsáveis 
pelo aumento na venda de alguns pro
dutos. Para isso, seriam necessários 
mais dados. 

Os valores simbólicos da ciência e 
de sua utilidade 'inerente' permane
cem ao longo das décadas. O discurso 
do bem da ciência foi apropriado por 
esse imenso mercado, que tudo abran
ge e torna vendável. Com isso, os su
permercados atuam como espaços 
coadjuvantes de divulgação da ciên
cia e contribuem para realçar a cultu
ra científica imersa na sociedade. Essa 
presença poderosa da ciência é às 
vezes tão normalizada que sequer a 
percebemos. 
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 49, n. 290, p. 68-70, mar. 2012.




