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RESUMO
O presente artigo se propõe apresentar a seção chamada Atualidade Científica
do jornal O Estado de S. Paulo, que foi atuante na divulgação científica do país e
do mundo, entre os anos de 1963 e 1988. Em um primeiro momento, apresenta a
trajetória das publicações no jornal. Em um segundo momento o teor dos artigos
que geravam esperanças e expectativas. Havia temas recorrentes nos artigos seção, que projetavam alguma noção de futuros, tanto nos indivíduos, bem como no
tempo que se queria mudar. As temáticas escolhidas para análise eram variadas,
abordavam a longevidade humana, a cura de doenças variadas e os benefícios da
energia atômica, entre outras. Neste artigo, há uma discussão com a bibliografia
de autores que trabalham com os jornais e autores que dedicam suas pesquisas à
história da imprensa, a fim de usar metodologia debatida para análise da seção do
jornal. Os pressupostos teóricos dialogam com a história do tempo presente, privilegiando perceber como, no presente, os passados e os futuros são mobilizados
pelos articulistas da seção ao enfatizar como esses vários futuros imaginados
divergiram no presente, pois a maior parte das esperanças e expectativas não se
concretizaram. Essas experiências científicas, políticas e urbanas vivenciadas pelos brasileiros são pautas recorrentes nas páginas do Estadão, pois por mais que o
contexto fosse de insegurança para alguns, as percepções são múltiplas quando se
trata desses tempos.
Palavra-chave: Atualidade Científica. Jornalismo Científico. História do Tempo
Presente. Futuro.
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História, atuando principalmente nos seguintes temas: imprensa, jornalismo científica,
jornal O Estado de S. Paulo, internet, história do tempo presente, cidades, sociabilidades e
história.
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ABSTRACT
This article proposes to present the section called Actualidade Científica of the newspaper
O Estado de S. Paulo, which was active in the scientific dissemination of the country and
the world, between the years 1963 and 1988. In a first moment, it presents the trajectory of
publications in the newspaper. In a second moment, the content of the articles that generated
hopes and expectations. There were recurring themes in the section articles, which projected
some notion of futures, both in individuals, as well as in the time that one wanted to change.
The themes chosen for analysis were varied, and addressed human longevity, the cure of
various diseases, the benefits of atomic energy. In this article, there is a discussion with the
bibliography of authors who work with newspapers and authors who dedicate their research
to the history of the press, in order to use the discussed methodology to analyze the section of
the newspaper. Theoretical assumptions dialogue with the history of the present time, privileging to perceive how, in the present, the past and the future are mobilized by the section
writers, emphasizing how these various imagined futures diverged in the present, since most
of the hopes and expectations are not met. materialized. These scientific, political and urban experiences experienced by Brazilians are recurrent guidelines in the pages of Estadão
because, however much the context was of insecurity for some, the perceptions are multiple
when it comes to these times.
Keyword: Atualidade Científica. Scientific Journalism. History of the Present Time. Future.

INTRODUÇÃO: MIRANDO O FUTURO
Façam uma ideia de um dia numa casa, numa época futura
em que muitas dessas drogas e operações elétricas sejam
coisas corriqueiras. Marido e mulher acordam. Ela está de
mau humor, a solução é simples: o marido deixa cair um
comprimido de alegria na sua xícara de café. A exuberante
animação do marido a irrita. Disfarçadamente ela joga uma
pilulazinha amortecedora no copo do marido e ele sai para
o trabalho de rosto comprido e humor sombrio. O rosto dela
desanuvia.
Ele entra no escritório, onde tem uma importante demonstração para fazer, mas está nervoso e não consegue dominar
os fatos. Ele toma uma combinação de pílula que o faz concentrar toda a sua atenção e convocar todos os seus conhecimentos sobre o assunto e seu trabalho se faz facilmente.
No refeitório, Junior está ansioso por marcar seu primeiro encontro com uma coleguinha, sua namorada, mas, sem
coragem para isso, entra furtivamente numa sala da faculdade, onde sabe que pode fazer uma auto estimulação pelo
rádio. A sala está vazia e rapidamente ele liga seu eletrodo
n° 79 à extensão de emissão de sinais. À medida que estes
fluem na sua mente, sente uma onda de sentimentos amistosos e uma vontade de tagarelar. Apressa-se depois em voltar para o refeitório e Julia corresponde a suas esperanças,
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dizendo que adoraria sair com ele na sexta-feira à noite.
Depois do jantar, a família se reúne obedientemente à volta
do equipamento de uma estação de rádio e cada um ajusta
seu aparelho receptor à adequada frequência. A mãe recebe
10 minutos de impulsos no seu centro de prazer, como pagamento do delicado trabalho que realizou no encontro do
comitê cívico. O pai admite que tomou uma pílula mental.
(Ele não podia deixar de fazer isso, porque ao fornecimento
de água foi recentemente adicionado um extrato de soro da
verdade). A filha Lola se queixa de que a aula do seu quinto
ano continua uma explicação complicadíssima sobre a mecânica celeste. Depois de três sinais de motivação ela anuncia que deseja estudar a mecânica celeste e se retira para sua
massa de estudos, com duas pílulas de puromicina na mão.
Já a noite avançada, o pai se põe a passar a revista os acontecimentos do dia. Levanta-se afinal e vai para o consolo
de frequência. Houve um tempo em que ele detestava seu
trabalho, mas agora ele trabalha com prazer. O trabalho era
o mesmo, mas ele tomou comprimidos pró-trabalho, prescritos pelo estado. E reflete ele; é um bom trabalho. O cronometro de ação retardado envia impulsos quando ele volta
para a câmara onde se acomoda para uma noite de sono
sintético.
Ora, isso ainda tem tempo.... Não tanto quanto pode-se
pensar, garantem alguns especialistas. Quando então? 1989
ou 1990? É bem possível (REINERT, 1973, p. 193).

A parte da matéria acima parece que foi retirada dos livros de ficção
científica do início do século XX, mostrando que a ciência dos anos de 1989
e 1990 poderia estar tão avançada que uma pílula ou o simples aperto de
um botão resolveria qualquer coisa vista como um problema relacionado
ao cérebro.
Imagine-se um jovem leitor em 1973. Está lendo o jornal em seu quarto, num domingo pela manhã. Vai direto para parte científica e lê a matéria
que abre este texto. Logo depois da leitura do artigo se põe a fantasiar as possibilidades que lhe aguardam no futuro. Passa a ter a esperança de que um
simples comprimido poderia lhe fazer apresentar, com facilidade, o trabalho
da escola sobre os afluentes do rio Amazonas na segunda-feira ou que, com
o simples girar de botões, como sintonizar as estações do seu rádio ou trocar
de canal da televisão, poderia aprender todos os conteúdos das futuras provas que já haviam sido marcadas para aquela semana quente de fevereiro. Ao
vislumbrar que em poucos anos tudo isso poderia sim, ser viável, ele constrói
uma expectativa do que poderá ocorrer, e se convence que terá que estudar
naquele domingo pois, para o leitor, apenas as gerações futuras não precisaRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.
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riam passar por todos esses temas e situações escolares e somente no futuro,
1989 ou 1990, todos poderiam ter os benefícios da ciência a seu alcance.
Longe da imaginação histórica, este artigo chamado “Será viável controlar o cérebro?” publicado em 25 de fevereiro de 1973 na seção Atualidade Científica do jornal O Estado de S. Paulo
possibilita vislumbrar vontades, não somente dos jornalistas e dos cientistas, mas também de uma parcela da população leitora, que gostaria de
controlar a ciência ao seu bel prazer. As ciências e a tecnologia são formas
de poder e de distinção social (QUEIROZ, 2007), e controlá-las é atestar que
está acima dos demais. Esta seção, que é o objeto da pesquisa que resultou
este artigo, irá investigar a aproximação entre a ciência e a ficção científica
na construção de cenários e possibilidades de futuro presentes nas matérias
do Estadão. Desta maneira, pretende-se problematizar, por meio da análise do jornalismo científico, produzido e publicado pela seção Atualidade
Científica do jornal o Estado de S. Paulo (1963-1988), uma nova concepção
de futuro controlado pela ciência e tecnologia do período da Guerra Fria.
O jornal O Estado de S. Paulo foi selecionado como documento,
por entender-se que ele manteve uma linha editorial constante, e mesmo que se colocando como isento, é um forte defensor das pautas liberais
(AQUINO, 1999; CAPELATO e PRADO, 1980), desta forma é possível vislumbrar os diálogos com a sociedade que o consumia na época, bem como a
suas esperanças e expectativas para o Brasil entre as décadas de 1960 e 1980.
Quais esperanças são apresentadas aos leitores e que expectativas
de sociedade vão ser construídas a partir do jornalismo científico?
A história dos conceitos, traçada por Reinhart Koselleck ao longo de
sua carreira, servirá aqui como marco teórico para diferenciar os conceitos
de esperança e horizonte de expectativa. A história dos conceitos ou história
conceitual, foi concebida por filósofos e historiadores alemães na década
de 1970, e pretende formular um conjunto de parâmetros iniciais para a
história científica.
Entenderei como esperança, as vontades individuais de um futuro próximo, constituído de pouca racionalidade em detrimento
do que está sendo esperado. Assim como no mito grego de Pandora
, a antecipação/esperança é a aquela que resiste, a última que quer sair
da jarra, no mundo já contaminado com todas as mazelas. É a esperança
que incute confiança nos sujeitos. Constrói uma sensação de segurança.
Segundo Koselleck, as relações entre esperança e recordação são inversamente proporcionais, quanto mais esperança menos recordação, e desta
forma “o passado quer se transferir para o futuro”(KOSELLECK, 2012, p.
257), no receio de ser contemplado com aquilo que se deseja. Esta ansieda128
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de é sintoma do presente acelerado, impulsionado muitas vezes pela lida
jornalística, pelo acúmulo de afazeres e pelas variadas interações pessoais,
que são sintomas, também, da emergência da transição do regime moderno de historicidade (1789-1989) para um novo regime de historicidade que
se anuncia: o presentismo (1989 ao presente)(HARTOG, 2013).
Já o conceito horizonte de expectativa vai ser compreendido como
dentro da relação com o espaço de experiência, quão maior for o espaço de
experiência menor será o horizonte de expectativa, e vice-versa, pois ambas as categorias, são inversamente proporcionais (KOSELLECK, 2012). Ao
contrário de esperança, que atua no sujeito, o horizonte de expectativa está
relacionado ao tempo histórico. O espaço de experiência está diretamente
ligado ao passado, enquanto o horizonte de expectativa se figura ao futuro,
e desta forma eles se diferenciam no presente de forma desigual. Por meio
destas categorias, busca-se compreender como a seção Atualidade Científica
forjou novas possibilidades por meio da ciência tanto para os seus leitores
quanto para os novos tempos que se anunciavam.

1 HISTÓRIA DE UM JORNALISMO CIENTÍFICO POR MEIO DE
ATUALIDADE CIENTÍFICA
Esta seção foi o principal carro chefe do jornal a respeito da divulgação científica, que começou a ser publicada em dezembro de 1963 até julho
de 1988. As publicações de Atualidade Científica começaram na edição de domingo, estas por sua vez, eram costumeiramente maiores que as publicações nos demais dias da semana, pois além do noticiário habitual tinham
conteúdos mais diversos. As edições do fim de semana tinham a função de
promover uma leitura mais demorada. Esta prática se constitui por dois
fatores: primeiro por não haver jornal nas segundas-feiras, devido a uma
lei municipal de 11 de junho de 1927 que proibia o trabalho aos domingos
; e o segundo fator era creditado ao maior tempo que o seu leitor tinha no
seu dia de descanso. Assim, a seção segue timidamente nos primeiros anos
com meia página de jornal, e ao longo dos anos vai tomando maior espaço
chegando a ter até quatro páginas de conteúdo no seu ápice entre os anos
de 1966 a 1974.
A Atualidade Científica começa com a intenção de divulgar a ciência e a
tecnologia do Brasil e do Mundo. Na sua primeira publicação de 1º de dezembro de 1963 (Figura 1), foram apresentados apenas três artigos que versavam
sobre os seguintes temas: química, física e medicina. Somente o primeiro artigo relacionado à Química foi assinado, pelo professor de química Quintino
Mingóia, que falava sobre um novo medicamento relativo a cura da malária.
O artigo sobre física abordava a morte recente do físico Niels Bohr. E o de
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.
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medicina tratava do uso da energia nuclear nas práticas médicas.
Entre os vários anúncios publicitários, chamadas de futuras reuniões e as matérias que compunham esta seção encontrava-se o seguinte
recado aos leitores no canto superior esquerdo, com o título “Nova Secção”:
Objetivando ampliar a gama de informações que normalmente publicamos em nossas páginas e coordenando a
crescente importância que os assuntos científicos tomam
no interesse do grande público, iniciamos hoje a publicação semanal, aos domingos, de uma secção destinada à
divulgação dos fatos científicos. Solicitamos aos Institutos
científicos interessados o envio de informações sobre seus
trabalhos aos cuidados de “Atualidade Científica”(O ESTADO
DE S. PAULO, 1963, p. 34)

Desta forma, foi possível apreender as intenções iniciais da seção:
divulgação de fatos científicos, em especial, os produzidos pelos centros
de pesquisas brasileiros. Porém, ao longo da década de 1960 e 1970 as publicações científicas sobre a ciência do Brasil passaram a ficar em segundo
plano, dando mais espaço a divulgações científicas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que tratavam dos mais variados
temas: desde a ufologia até a esperança da cura de várias doenças.
É importante salientar que as agências de notícias internacionais
têm um importante papel na seção Atualidade Científica, e elas nem sempre são mencionadas, na maioria dos casos, os jornalistas internacionais são apontados com a seguinte frase abaixo do seu nome “Especial
para ‘O Estado’”. Ao consultar a capa do jornal dos anos em que a seção
foi publicada, constam geralmente abaixo do sumário a seguinte informação: “O serviço noticioso internacional do ‘Estado’ é elaborado com
telegramas das agências AFP, ANSA, AP, DPA, LATIN-Reuters e UPI”
. Tânia Regina de Luca aponta que as seguintes agências internacionais ganham força no Brasil no início do século XX e dão um caráter mais informativo aos jornais:
Havas, Reuters, Associated Press e United Press Association – e
pelas sucursais dos principais diários do país e do exterior. Consagrou-se a ideia de que o jornal cumpria a nobre
função de informar ao leitor o que se passou, com rigoroso
respeito à “verdade dos fatos”. Mudança sem volta, em que
pese o percurso atribuído do jornal-empresa e os limites do
grau efetivo demercantilização diante de entraves de estreita vinculação que os diários continuaram a manter com o
mundo da política (DE LUCA, 2013, p. 152-153).
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Figura 1.Primeira publicação da seção em 1º de dezembro de 1963

Fonte: Acervo do Estadão: (O ESTADO DE S. PAULO, 1963, p. 34)
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.
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Em 10 de outubro de 1976, a seção tem a sua última publicação com
o título Atualidade Científica, sem nenhum aviso prévio nas suas páginas
que no domingo seguinte as publicações de ciências e tecnologia seriam
incorporadas ao recém-inaugurado Suplemento Cultural, que teve como
responsável pelo “Noticiário Científico” o editor de Atualidade Cientifica:
Marco Antonio Filippi2. O Suplemento Cultural como se pode perceber em
seu primeiro editorial mostra ser um apêndice do jornal de domingo capaz
de abordar variados temas, tais como “Ciências Naturais”, “Artes”, “Letras”,
“Ciências Exatas Tecnologia” e “Ciências Humanas”:
A publicação do Suplemento Cultural, cujo primeiro número circula hoje, marca a retomada de uma das mais caras tradições de “O Estado de S. Paulo”, para o qual a função
formativa da imprensa não menos importante que a informativa. Para esta folha, ambas se completam, uma vez
que é precisamente a diversidade de informação em todos
os campos, a informação limpa e segura, que possibilita a
ampla interpretação e a justa avaliação do alcance dos fatos,
sejam eles referentes à vida cotidiana, às especulações do
mundo político, ou às conquistas da ciência em seus diferentes ramos. A imprensa cumpre seu papel no mundo moderno fazendo chegar com rapidez ao leitor a informação
dos fatos e sua interpretação(SCALZO, 1976, p. 2).

O Editor do Suplemento Cultural, Nilo Scalzo, apresentava uma
nova forma de redação em termos de escrita jornalística, pois este suplemento do jornal Estado de S. Paulo tentara ser a continuação de um projeto
anterior - o Suplemento Literário - projetado por Antonio Cândido3, professor de Literatura da USP, e que mais tarde teve como editor chefe o próprio
Nilo Scalzo. Com o Suplemento Cultural houve uma novidade, uma vez que
todos os artigos são assinados, o que ocorria em poucos artigos de Atualidade Científica no período anterior.
2 Marco Antonio Filippi foi o editor da seção entre 1963-1988, em 1977 junto com outros
jornalistas fundou a Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC) (OLIVEIRA, 2014).
Ao longo da sua careira no Jornal aparece no jornal O Estado de S. Paulo como editor do
noticiário científico. A primeira matéria encontrada pela busca no Acervo do Estadão assinada
com o seu nome é datada de 25 de setembro de 1962 e, já escrevia sobre ciência e tecnologia:
“As comunicações por intermédio de satélites artificiais” disponível em: <https://acervo.
estadao.com.br/publicados/1963/04/30/g/19630430-26998-nac-0055-sci-9-not-xsswxxk.jpg>.
Acesso em 23 de janeiro de 2018.
3 Sobre o Suplemento Literário conferir: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,nosuplemento-literario-o-encontro-de-varias-geracoes,6862,0.htm . Acessado em 13 de fevereiro
de 2018.
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Essa nova fase das publicações científicas dura menos de dois anos,
pois em 16 de novembro de 1977 a seção Atualidade Científica retornou às
páginas do Estadão às quartas-feiras, paralela ao Suplemento Cultural aos
domingos. A seção teve um leiaute bem diferente dos últimos treze anos,
pois vai passar a ocupar apenas um quarto das páginas iniciais do jornal,
dividindo espaço com as seções que parecem dar informações rápidas e
promover a recreação de seus leitores como: “Tempo e Temperatura”, “Filatelia”, “Efemérides”, “Palavras Cruzadas”, “Charadismo” e algumas tirinhas
de autores nacionais e estrangeiros. No retorno da seção, o seu editor continua sendo Marco Antonio Filippi, que assinava o artigo intitulado “Jornalismo Científico, propósito de uma seção”:
A ciência e o jornalismo são duas grandes forças do mundo
moderno. O desenvolvimento extraordinário da primeira
neste século, levou a afastá-la cada vez mais do homem comum e necessário foi buscar novas forma de aproximação.
Contribuiu para essa situação o fato de os pesquisadores
tenderem a falar uma complicada linguagem própria, pouco
acessível, inclusive aos especialistas de outras áreas.
A forte implicação que a ciência na vida diária das nações e
dos indivíduos fez com que eles se interessassem por ela não
apenas por curiosidade, mas por uma inadiável necessidade.
O homem comum quer e necessita saber da ciência e da
tecnologia que o rodeia. É preciso saciar essa curiosidade,
mostrar o interior de qualquer fato científico, despertar
vocações, buscar apoio e crítica dos governos e da comunidade. Ademais, apesar da ciência ter colocado o século XX
entre os períodos heróicos da civilização humana, parece
estranho que justamente ela, dentre todos os empreendimentos do século, seja alvo de ataques – e desfechados por
aqueles que se mostram mais afinados com os nossos tempos, com as artes e o modo de vida contemporâneos.
Essa imensa tarefa de aglutinação de idéias, fatos e opiniões
é missão do jornalismo científico, que deve aproveitar-se de
todos os meios de que dispõe para aproximar a ciência dos
indivíduos e facilitar a esses a compreensão e uso daquela. Deve proporcionar o livre debate de idéias e conceitos, e
ajudar a encontrar o melhor caminho.
O Estado sempre compreendeu o papel do jornalismo científico, e desde sua fundação, há mais de 100 anos, notas
científicas aparecem em suas edições.
Em 1963, essas publicações, dispersas até então, foram reunidas em uma seção especializada Atualidade Científica, que durante 13 anos foi publicada regularmente aos domingos. Em
1976, um novo avanço na mesma direção foi dado com o aparecimento do Suplemento Cultural, incorporando em suas
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páginas a seção existente e incluindo ainda Artes e Letras.
Mais um passo e agora dado. Retorna a partir de hoje, às
quartas-feiras, Atualidade Científica, voltada a informação
breve e à interpretação do fato científico iminente. Continua com o Suplemento Cultural, principalmente a análise
mais abrangente dos temas de ciência(FILIPPI, 1977, p. 23).

Marco Antonio Filippi permaneceu no editorial do Suplemento Cultural até o término da seção no fim da década de 1980, mas o que fica evidente é que a divulgação científica realizada na revista dominical não estava
satisfazendo o editor de Atualidade Científica com os caminhos tomados pelo
jornalismo científico. Vale aqui conjecturar a respeito da linguagem acadêmica que o Suplemento Cultural imprimia, tendo em vista que os autores dos
artigos eram ligados à Universidade de São Paulo, em sua maioria, e à outras
universidades do Brasil. Como Filippi abordava em seu artigo, o homem comum deveria saber das coisas das ciências de forma mais pragmática, sugerindo que a sua escrita fosse mais simples que a dos colegas que escreviam
“uma análise mais abrangente” no Suplemento. Dessa forma, o autor nos
aponta que a retomada da seção era imprescindível. Em um pouco mais de
dois anos, o editor do Suplemento Cultural anuncia a seu último expediente
em 01 de junho de 1980. Nilo Scalzo salienta ainda, no seu editorial, de que
forma a revista foi pioneira em tratar os vários assuntos do campo cultural:
Marcou esta publicação ao longo destes anos posição pioneira dentro das programações dos veículos de comunicação de massa por representar uma tentativa de englobar,
de forma abrangente, as mais diversas manifestações do
campo cultural. Abrigando colaborações de vária procedência – sobretudo do setor universitário -, esta revista semanal pôde oferecer ao leitor um vasto panorama do avanço
científico nos mais diferentes campos, pela publicação sistemática de trabalhos de especialistas nas áreas de ciências
naturais, ciências humanas, letras, artes, ciências exatas e
tecnologia (SCALZO, 1980, p. 2).

Percebe-se que os públicos que liam o Suplemento do Estadão eram
diferentes de Atualidade Científica. Os textos presentes no Suplemento demonstram que há uma proximidade maior com o mundo acadêmico, principalmente
pelas temáticas abordadas nas várias áreas apresentadas na citação acima.
A seção segue por mais três anos sendo publicada às quartas-feiras
e na primeira publicação de 1980 passou a ser publicada nas sextas-feiras.
Com o formato de um terço da página do jornal, a seção se mantém assim
até o seu fim, em julho de 1988, não mais na área de recreação do jornal,
entre as páginas dez e dezesseis do jornal.
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O jornalismo científico foi praticado ao longo do século XX e todo
grande veículo de impressa possuía uma parte dedicada à divulgação científica. No Estadão o jornalismo científico existe4 desde 1917 com a coluna de
Manequinho Lopes, formado em botânica, que assinava como O.F. e escreveu vários artigos, o que lhe rendeu mais tarde uma coluna própria chamada Assumptos Agricolas5. A Folha de São Paulo, por exemplo, tinha na figura de
José Reis uma referência nacional no jornalismo científico, que escrevia no
Jornal desde 1947 e em 1988 teve uma coluna intitulada Periscópio.
Em 1977, José Reis, da Folha de São Paulo, Marco Antonio Filippi
editor da Atualidade Científica, juntamente com vários outros jornalistas,
fundaram a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, mostrando a
existência dessa prática no país (OLIVEIRA, 2014). A necessidade de informar a sociedade sobre o papel da ciência e tecnologia com tons pedagógicos
fez do jornalismo científico um grande filão da imprensa.
O uso dos jornais como documentos tem sido debatido pela historiografia nacional e internacional. Por ser um documento diversificado em
seus protocolos de escrita, o trabalho com periódicos traz a necessidade de
diferenciá-los, pois cada um contém uma ideia e uma representação da realidade. Como coloca Tânia Regina de Luca (2010, p. 140) se faz necessário
estabelecer quais eram os responsáveis pela linha editorial, quem eram os
seus principais escritores, de onde vêm os textos que não são assinados,
ou seja, cabe ao historiador da imprensa percorrer vários caminhos para
compreender aquelas leituras do passado.
Este artigo, irá mobilizar as referências de autores que trabalham com
os jornais e autores que dedicam suas pesquisas à História da Imprensa, a fim
de analisar a seção Atualidade Científica. Desta forma, José Marques de Melo
(2012), Ana Luiza Martins (2013), Tânia de Luca (2010, 2013), Marialva Barbosa (2013), Nelson Werneck Sodré (1999), Maria Helena Capelato (1980), Maria
Lígia Prado (1980), Maria Aparecida de Aquino (1999), Robert Darnton (2010)
e Peter Burke e Asa Briggs (2006) promovem importantes diálogos a serem
destacados. Dividirei os autores em três categorias: a primeira contempla os
que tratam de forma mais abrangente a relação entre história e imprensa; a
segunda, os que tratam de forma mais específica sobre o jornal O Estado de S.
Paulo; e a terceira, que aborda as mídias na história contemporânea.
4 Um dos principais jornalistas científicos do jornal O Estado de S. Paulo nas últimas décadas
do século XXI é Herton Escobar Cf. em: https://ciencia.estadao.com.br/. Acesso: 05 dez. 2019.
5 É importante salientar que a ciência de Manequinho Lopes está ligada ao campo, pois na
Primeira República a agricultura era a base da economia, portanto a ciência estava interligada
a esse setor. Cf. em https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1910.shtm
Acesso: 18 fev. 2018 .
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Figura 2 -Última publicação de Atualidade Científica –
8 de julho de 1988, Jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Acervo do Estadão (O ESTADO DE S. PAULO, 1988, p. 16)
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Entre os autores que abordam História e Imprensa, José Marques
de Melo se destaca e em seu livro História do Jornalismo: Itinerário crítico, mosaico contextual promove um debate historiográfico acerca das produções
voltadas às aproximações entre história e jornalismo, destacando especialmente seu uso como documento de acesso a determinados passados pela
História. Tânia de Luca e Ana Luiza Martins são autoras de obra fundamental intitulada História da Imprensa no Brasil - um livro que auxilia a estabelecer as propostas metodológicas para análise documental dos jornais. Já
Marialva Barbosa com História da Comunicação no Brasil, apresenta o trajeto
dos meios de comunicação no Brasil, com especial enfoque nos materiais
impressos – alvo desta pesquisa. Já Sodré, em História da Imprensa no Brasil,
nos apresenta a trajetória das principais linhas editorias do país, desde da
colônia até o final do século XX.
Ao abordar especificamente o Estadão, observa-se o pioneirismo das
historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Lígia Prado, autoras do livro
O Bravo Matutino. A partir dele, é possível perceber a consolidação das bases
ideológicas do jornal. As autoras percorrem a década de 1930 percebendo
as atuações elitistas do jornal em defesa constante do Estado Liberal, que
busca constantemente moldar a “opinião pública”. Já a historiadora Maria
Aparecida Aquino em Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978) traz
a preocupação dos militares sobre os veículos de comunicação, e aborda os
vários órgãos voltados a regular o papel das mídias. A autora vai explorar de
que forma a censura se manteve na redação mesmo depois da presença física dos censores na redação6, sintoma maior do autoritarismo do período.
Robert Darnton (2010) autor preocupado com A questão dos Livros,
título do seu livro lançado no Brasil, onde aponta que, desde o século XVIII,
os jornais, assim como os outros impressos, eram componentes bases da
cidadania da época e sinalizavam a possibilidade de ler e escrever. O autor
ainda problematiza a massiva digitalização que ocorreu na primeira década do século XXI, e no processo de microfilmagem que se popularizou na
segunda metade do século XX. O historiador afirma que os jornais feitos
com o papel de polpa de madeira após 1870 se provaram mais resistentes
que os microfilmes mais recentes que já apresentaram bolhas e rasuras
além de ser um trabalho dispendioso. A crítica do autor a específica digitalização dos jornais, não se trata da disseminação dos documentos para um
grande público, e sim da forma como os bibliotecários vêem os espaços que
ocupam esses acervos: “Nossa cultura está sendo destruída por seus guardiões”(DARNTON, 2010, p. 126).
6 Aqui cabe destacar que os estudos de Aquino buscam compreender os motivos que
levaram o Estadão a sofrer censura, tendo em vista o declarado apoio de seus dirigentes ao
golpe civil-militar de 1964.
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Por fim, cabe destacar História Social da Mídia de Peter Burke e Asa
Briggs (2006), os autores apontam em sua introdução que não há uma
única forma de interpretar as tecnologias de comunicação independente
de em que contexto elas se encontram, seja elas de alcance global ou local.
Assim, entende-se que é no diálogo e debate historiográfico que o entendimento dos sistemas de mídias acontece. Não se pretende aqui fechar as
análises numa única explicação teórica, haja vista que as matérias da seção Atualidade Científica são absolutamente plurais. Assim, ao entender o
processo da comunicação, seus contextos, formas de produção e protocolos
de escrita, pretende-se apreender de que forma as esperanças e horizontes
de expectativa serão apresentados ao leitor da secção. Como salienta Tânia
de Luca (2010, p. 140) o pesquisador de impressos deve compreender quais
são as motivações para que uma publicação seja evidenciada ao ponto de se
tornar um acontecimento pelos veículos que à noticiam.
A imprensa faz o papel de expor, por meio da seleção, do que se faz
importante à determinada classe social, gênero e cor específica, pois necessita daqueles que os consomem. A imprensa torna-se uma fábrica de
acontecimentos e, juntamente com seus anúncios vendem produtos e uma
opinião acerca do que deve ser noticiado, pois como coloca Nora “para que
haja acontecimento é preciso que ele seja conhecido” (NORA, 1979, p. 181).
Os jornais e as revistas, por boa parte do século XX foram os principais meios de informação. Por meio deles era possível ter acesso às notícias
de forma mais cômoda e pragmática, a qualquer hora do dia e o que convinha ler, ao contrário do rádio com a sua programação e narrativas especificas ao longo do dia. Os periódicos traziam consigo vários protocolos de escritas: crônicas, reportagens, piadas, charges, propagandas, editorial, entre
outros. Através destes protocolos, pode-se verificar o que se lia, a quem se
escrevia e quem escrevia. São escritas cotidianas e efêmeras, assim, cabe ao
profissional da história transformar estas “enciclopédias do cotidiano” (DE
LUCA, 2010 p.112) em fontes para escrita da história.
Faz-se necessário entender que a produção jornalística é algo fabricado, gestado, muitas vezes, como um emulador de uma dada realidade,
que é construído por vontades exteriores a do seu leitor. Cabe ao historiador do Tempo Presente perceber essas nuanças do documento, de que
forma estas são dadas a ler, no tempo e no espaço. As notícias publicadas
em Atualidade Científica relacionadas à produção científica no mundo e no
Brasil contavam com a participação dos leitores para a divulgação da ciência que era produzida no país, como podemos observar na nota do dia
oito de dezembro de 1963: “Esta seção, publicada aos domingos é destinada
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a divulgação de fatos científicos7. Solicitamos aos institutos científicos interessados envio de informações sobre seus trabalhos”(O ESTADO DE S.
PAULO, 1963, p. 40)8. Pode-se inferir aqui uma vontade dos editores em
contar com a contribuição dos cientistas brasileiros do período ou daqueles
que estavam iniciando uma carreira nestas áreas. As seções dos meses e
anos seguintes passam a ter a colaboração de projetos de professores desenvolvidos em todo país. É perceptível que há autores que colaboram de
forma constante com o jornal e outros que divulgaram suas pesquisas uma
única vez, com o intuito de informar seus leitores sobre os feitos científicos
brasileiros. Percebe-se, que neste momento, o jornal passou a investir em
uma rede de colaboração para divulgar as pesquisas científicas.

2 JORNALISMO CIENTÍFICO, CONSUMO E TEMPORALIDADES
A problemática que se coloca e permite questionar o que levaria um
jornal de grande circulação como o Estadão a investir em uma página dedicada ao jornalismo científico? Por que a ciência passava a ter um interesse
significativo interesse para o público em geral?
Na década de 1960, o Brasil contava com uma população de um pouco mais de 60 milhões de pessoas e a sua produção de ciência e tecnologia
estava majoritariamente atrelada às universidades e centros de pesquisas
financiados principalmente pelo Estado. Segundo os dados do IBGE, o ensino superior no período, em todo país, contava com um pouco mais de 93
mil matrículas (como mostra a Figura 3 – Gráfico do Número de Matrículas
no Ensino Superior entre os anos de 1933-, o que não representava nem 0,2
% da população. Tendo em vista os leitores do jornal, podemos perceber que
buscar acesso a uma leitura um pouco mais especializada, significava que
aqueles indivíduos tenham o domínio de variados códigos das áreas científicas. É perceptível que com o crescimento do número das matrículas do
ensino superior (Figura 3) as páginas com os conteúdos relacionadas a esta
temática passam a crescer.

7 A discussão acerca da construção do fato precisa ser problematizada aqui, tendo em vista
que um dos importantes retornos da História do Tempo Presente é, justamente, o retorno do
acontecimento. De acordo com Nora estes tem sua existência estabelecida a partir das mídias,
sendo o jornal impresso do século XX o meio mais notável de construção dos fatos (NORA,
1979).
8 Esta mesma publicação foi feita por quase seis meses até o dia 21 de junho de 1964.
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Figura 3 – Gráfico do Número de Matrículas no Ensino Superior
entre os anos de 1933-19859.

Fonte: Desenvolvido pelo autor com os dados do livro do IBGE
Estatísticas do século XX: Educação.

Na década de 1960 a seção contava, em média, com duas páginas de
conteúdo com pouca publicidade no início, situação que foi ganhando corpo no decorrer do tempo até meados da década de 1970. Uma inovação do
período eram as matérias que continuavam nas outras edições, como por
exemplo a matéria intitulada “Quinze anos da matemática” do professor
Osvaldo Sangiorgi10 publicada nos dias 14 e 21 de setembro de 1975. Estas
matérias foram questionadas pelo professor Carlos Correa Mascaro11 na,
seção do jornal que recebia cartas dos seus leitores intitulada “Dos leitores”:
9 O gráfico foi desenvolvido pelo autor com base nos dados do IBGE: HASENBALG, Carlos.
Estatísticas do século XX: Educação In IBGE. Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro:
IBGE, 2006. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37312.pdf.
Acesso em: 18 dez. 2019. O autor não divide o ensino superior público e particular, salientando
que os dados foram retirados do Anuário Estatísticos do Brasil: “Os quadros retrospectivos do
AEB de 1956 fornecem os dados básicos sobre estabelecimentos de ensino superior, docentes
e matrícula, segundo as principais modalidades de ensino ou carreiras, para o período de
1907-1954. Da mesma forma, o AEB de 1980 oferece as estatísticas sobre cursos, docentes,
matrículas no início do ano e conclusões de curso para o período de 1962-1979, caracterizado
pela grande expansão do ensino superior e a Reforma Universitária de 1968” (p. 92-95).
10 Professor de Matemática responsável de introduzir a matemática moderna no ensino
secundário brasileiro, fez um estágio na Universidade do Kansas, com bolsa da Pan American
Union e National Science Fundation em agosto de 1960. Fica conhecido pelo Movimento da
Matemática Moderna, de forte influência estadunidense, evidenciando um posicionamento
nas trincheiras da Guerra Fria. Para saber mais sobre o professor, conferir o artigo Osvaldo
Sangiorgi e o movimento da matemática moderna no Brasil (VALENTE, 2008):
11 Carlos Corrêa Mascaro foi professor universitário das disciplinas Administração Escolar
e Educação Comparada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São
Paulo a partir de 1950. Cf. artigo publicado por João Gualberto de Carvalho Meneses na página
da ANPAE sobre o professor. Disponível em: http://www.anpae.org.br/website/documentos/
jubileu/quem_foi_carlos_correa_mascaro.pdf. Acesso em: 19/12/2019.
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Senhor Redator:
Feliz oportunidade que a página Atualidade Científica desse prestigioso matutino proporcionou aos seus leitores de
tomarem conhecimento de um assunto de magno interesse
público, ventilado em dois substanciosos artigos, escritos
com mão de mestre pelo prof. Osvaldo Sangiorgi, sob o título de “Quinze anos de Matemática”, publicados nas edições dominicais de 14 e 21 do corrente. Neles pudemos ver
descrito, com marcante objetividade, o panorama atual da
Matemática Moderna no mundo e seus reflexos no Brasil,
à luz de um duplo enfoque histórico-pedagógico, o que só
poderia ser feito por um verdadeiro especialista na matéria
[...](MASCARO, 1975, p. 56).

Pode-se perceber, com o excerto acima, que ao menos um dos leitores era pertencente ao grupo daqueles que possuem o ensino superior
(que no ano de 1975 compreendiam um pouco mais de 0,6% da população) e
tinha a capacidade de compreender o texto e articular uma carta com pontos a serem pensados pelo autor do artigo. Obviamente não há possibilidade de saber como eram os leitores da seção, raros eram aqueles que se
manifestavam por meio de cartas, e poucas delas foram publicadas como
a citada acima. Resta apenas conjecturar sobre eles a partir dos tipos de
publicações, pois as informações científicas contidas em Atualidade Científica, com já mencionado, eram variadas e passavam por diversas áreas do
conhecimento12.
O discurso científico da seção do Jornal O Estado de S. Paulo provocava em seus artigos sentimentos de esperanças e expectativas ao abordar
variados assuntos que passaram a interferir na ordem do dia no contexto
da Guerra Fria. A corrida espacial foi amplamente divulgada pelas páginas
da seção, tendo uma de suas primeiras publicações em 24 de agosto de 1964
falando da recente Comissão Nacional de Atividades Espaciais e uma das
suas últimas notas sobre a temática foi publicada em 1º de julho de 1988
que abordava a interação entre as agências espaciais estadunidenses e europeias para a construção de uma estação espacial nos anos de 1990. Estes
exemplos acima, estão relacionados a uma temática das muitas que são
abordadas ao longo da seção. Alguns temas saltam os olhos, pois dão a ler
possibilidades de futuro, imediatos, próximos e longínquos, e foram a partir das relações com estes futuros projetados, tais como: 1) Energia atômica;
2) Prolongamento da vida; 3) a informática e os robôs.
12 O conceito de ciência para a seção era bem amplo e compreendia as exatas, as biológicas,
as humanidades, etc. O entendimento do autor deste artigo também compreende o conceito
de ciência desta forma.
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Os documentos aqui analisados, são pensados na perspectiva da
história do tempo presente, buscando entende-los dentro de período que
o Brasil experimentou várias mudanças: o crescimento urbano, que possibilitou novas perspectivas para população; uma ditadura civil militar, momento que os acessos ao futuro estão ligados diretamente as esperanças
e expectativas. Entre os leitores da seção é possível entender as amostras
de futuro por meio da ciência, mas aos que são contra o governo cabe apenas o depósito de futuro nas ideologias, na esperança pela mudança. Esses
vários futuros imaginados divergiram no presente, pois a maior parte das
esperanças e expectativas não se concretizaram. No entanto a presença do
passado em nosso presente é latente, e cabe ao historiador do presente distinguir estes dois tempos (ROUSSO, 2016). Essas experiências científicas,
políticas e urbanas vivenciadas pelos brasileiros pela primeira vez são pautas recorrentes nas páginas do Estadão. Por mais que o contexto fosse de
insegurança para alguns, as percepções são múltiplas quando se trata do
tempo. Ao se deparar com alguns enunciados das matérias torna-se possível verificar como parece que o futuro está nas imediações, promovendo
esperanças e expectativas: “Os combustíveis exóticos serão a energia do
futuro”(SCHULTZ, 1968, p. 55), “Vida sem sangue a nova esperança”(SOLOMON, 1974, p. 144), “Congelação, uma perspectiva para o renascimento”(O
ESTADO DE S. PAULO, 1974, p. 184), “Pesquisador fala de vacina contra
câncer”(O ESTADO DE S. PAULO, 1967, p. 70), “Robôs muito aperfeiçoados”(O ESTADO DE S. PAULO, 1980, p. 17).DYMENT, R. “Os meios de transporte do futuro”(DYMENT, 1969, p. 55). Como explica Koselleck (2012, p. 16)
a medida que os seres humanos experimentam “o tempo como um tempo
sempre inédito, como um “novo tempo” moderno, o futuro lhe parecia cada
vez mais desafiador”. Há um jogo entre o presente e o futuro, onde as predições são formas também de significar anseios e ausências daquilo que
se deseja ter, seja a cura do câncer, novas formas de se obter energia ou
ainda ter trabalhadores que façam todo trabalho braçal recebendo como
recompensa apenas algum tipo de energia. Seguindo essa linha de raciocínio, o próprio título da seção dá indícios da imbricação entre o presente e o
futuro: Atualidade, pautada pela ciência adjetivando com rigores e métodos
aquele presente. As percepções de tempo e suas adaptações dessas experiências são implicações moldadas pelas ciências e tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O PRESENTE E OS FUTUROS-PASSADO
O tempo que na Idade Média foi administrado pela Igreja (e que
ainda controla boa parte do calendário ocidental), e na modernidade que
foi controlado pelas fábricas, tem na ciência e nas tecnologias um novo
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modelador (POMIAN, 1993). O que se está defendendo é que ciência e tecnologia são o binômio que vai ditar o ritmo do tempo no breve século XX
(HOBSBAWM, 1995). Assim, foi dando formas de experimentar a aceleração do tempo principalmente no pós-II Guerra Mundial com o consumo
de produtos, utensílios e veículos que passaram a fazer parte do cotidiano
burguês, dinamizando as rotinas e estabelecendo novos parâmetros temporais com os indivíduos, ou ainda, como a iminente Guerra Fria e os medos de um futuro apocalíptico trazido pelas bombas de hidrogênio. Seja nas
facilidades em se viajar para outros países, ou os alimentos processados
que deram ao mundo ocidental a possibilidade de reinterpretar o tempo.
As publicações de Atualidade Científica estão situadas nesse tempo de transição, marcado pela crença no progresso e no desenvolvimento e tendo as
ciências e tecnologias como bússola de uma ditadura tecnocrata, pautados
em conservadorismo13. São esperanças e horizontes de expectativa que foram traçados para uma sociedade imaginada pelo seu editor e pela linha
editorial do jornal.
Faz-se relevante tentar perceber de que forma os “horizontes de expectativas” e as esperanças estão relacionadas às efervescentes produções
científicas do período. Presume-se que neste momento a inserção da ciência
no cotidiano de milhares de brasileiros, juntamente com a sua compreensão
parcial, possibilite fomentar variadas visões de futuro. No entanto, é fundamental pensar nestas escritas da secção como “espaços de experiências”,
onde suas escritas reproduziam os anseios de quem as escreve, gerando
assim possíveis “horizontes de expectativas” e esperanças acerca da ciência
e das tecnologias. Desta forma é possível historicizar estas percepções por
meio da análise da seção do jornal onde os anseios dos jornalistas tornam-se
objetos para a história, ou seja, fazer destes futuros, por assim dizer, “espaços de experiência” para a escrita da história. Segundo Koselleck:
Nesse sentido, a expectativa também pode ser objeto de experiência. Mas nem as situações, nem os encadeamentos de
ações visadas pela expectativa podem também ser desde já
objeto da experiência. O que distingue a experiência é o haver elaborado acontecimentos passados, é poder torná-los
presentes, o estar saturada de realidade, o incluir em seu
próprio comportamento as possibilidades realizadas ou falhas (KOSELLECK, 2012, p. 312).

Por meio da imprensa torna-se viável diversas realidades, como um
13 Um exemplo do conservadorismo do período pode ser evidenciado no artigo de Arend
e Lohn (2018) 1968 entre utopias e realidades. Imprensa e protestos estudantil: o caso de Florianópolis.
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caleidoscópio, que distorce cores e imagens, pois cada escrita possibilita
uma interpretação, tendo em vista que seus escritores seguem, muitas vezes, posicionamentos políticos, relações pessoais, afetos e formas de vida
diferentes – com seus preconceitos, aberturas, leituras de mundo. Desta
forma, cabe ao historiador entender estes escritos como uma realidade
possível. Michel de Certeau em A Invenção do cotidiano aborda as relações
do homem ordinário, que é aquele que pouco aparece, mas também o que
mais lê os jornais. Este leitor, segundo o autor, é aquele que pratica a leitura
de forma efêmera, que não se propõe guardar os registros do lido, apenas
lê, consome. Este consumo, para o autor, parece passivo, à primeira vista,
porém é sempre combinado com as “as artes de fazer”, que perpassam pela
inventividade do leitor, onde suas idiossincrasias estão postas. Portanto os
meios de comunicação, tais como a imprensa, são aqueles que determinam,
que impõem vontades, e ao leitor/consumidor cabe praticar seus desvios.
A temporalidade na escrita da secção, como já podemos constatar,
parece um emaranhado, onde o passado, o presente e o futuro estão cada
vez mais porosos e mais fluidos: produtos diretos da transição do regime
moderno de historicidade, que está compreendido entre os anos de 1789 a
1989, para o regime de historicidade do presentismo (HARTOG, 2013).
A revolução francesa torna-se uma fenda temporal deste regime,
pois corresponde ao tempo de mudança, ao novo, momento de rupturas
políticas, econômicas e culturais, pois se distância do Ancien Régime. O regime moderno de historicidade está atrelado ao historicismo do século XIX,
principalmente quando vê na história a ideia de progresso, com a história
mestra da vida, na qual o modelo de passado serviria para pautar as ações
do futuro, sendo usado como exemplo, tendo em vista uma linha sucessiva
de acontecimentos. Este regime moderno, afoito por novidades, localizado
especialmente no início do Século XX, vai incorporar o futurismo. Nas palavras de François Hartog: “Se, em primeiro lugar, ele foi mais futurista do
que presentista, terminou mais presentista do que futurista. Foi futurista
com paixão, com cegueira, até o pior, hoje todos sabem” (HARTOG, 2013,
p. 140). Desta forma, a seção de ciências do Estadão, se situa nesse contexto
conturbado, nesta mancha temporal, que envolve o fim do regime moderno de historicidade e o início do regime presentista: a queda do muro de
Berlim e o início do esfacelamento do bloco socialista em 1989. As ideias
de futuro no mundo contemporâneo vão sendo, gradativamente, desligadas das ideologias que um dia as concretizou. Era um momento de muitas
experiências em vários locais da Europa coloca Hartog (HARTOG, 2013, p.
142), e podemos ampliar ao colocar em perspectiva global, variados movi-
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mentos de emancipação dos países africanos14, a luta contra as ditaduras
na américa-latina15, e os movimentos de contestação na China16 nos deslocam em um novo momento, onde presente, e ao vivo e a cores captado por
antenas parabólicas vão tomando os rumos das próximas décadas que se
anunciavam. Como coloca o autor francês “Entrávamos então em um tempo de supremacia do ponto de vista do presente: aquele do presentismo,
exatamente” (idem).
É nesse contexto de turbulências e crises que surge em 1978 na
França um grupo de pesquisadores atentos para as questões do presente.
O Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) emerge no afã de registrar as
memórias da Segunda Guerra Mundial na França e traz à tona a história
de um período traumático para a França, com a intenção de promover os
retornos: do fato, do político e do testemunho. São esses retornos que diferenciam a história do tempo presente da história imediata, esta prática
jornalista que escreve no calor do momento com recortes temporais mais
próximos (CHAUVEAU e TÉTART, 1999, p. 13), muitas vezes também, sujeito a erros e a confusões: “Pode-se dizer que os jornais diários disseminam
não ‘conhecimento’, mas ‘informação’, ou até ‘desinformação’, visto que os
prazos de fechamento não dão muita oportunidade para verificar os casos
que publicam” (BURKE, 2012, posição 1944). Nesta perspectiva, é possível
considerar a história do tempo presente como um campo do conhecimento, que usa das metodologias da história, pois tenta dar sentido e nexo ao
presente que muitas vezes se perde. Assim como a história que necessita
de tempos já encerrados, a história do tempo presente se propõe a perenizar o tempo, não de forma contínua, mas conectada com os seus retornos,
incluindo as memórias e as demandas sociais. Como coloca Henry Rousso
(2016, p.281) “o historiador do tempo presente mantém relações conflituosas” pois vive na presença de seus objetos, com processos inacabados, conflitos não resolvidos em uma sociedade que tem dificuldades com a política
da justa-memória, que são conflitos entre o excesso de memória e o esquecimento(RICOEUR, 2007).
Por meio da História do Tempo presente vê-se como as décadas
de 1960, 1970 e 1980 pensaram a sociedade daquele amanhã, o século XXI
que eles gostariam de nos legar: a superação do uso das energias fósseis,
na expectativa que as ciências conseguissem fazer uma energia limpa por
14 Com a exceção de 4 países africanos (Libéria 1847, África do Sul 1910, Egito 1922 e Etiópia
1941,) que passaram por processos de independências específicos, todos os outros 50 países
tiveram suas independências no pós-Segunda Guerra entre os anos de 1956 e 1993.
15 Movimento de Diretas Já em 1983-84 e a Constituição de 1988 no Brasil, as comissões da
verdade na Argentina (1973-1986) e do Chile (1990).
16 Referente aos protestos da Praça Celestial na China em julho de 1989.
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meio das usinas nucleares; o tempo e o seu alargamento, na esperança que
a ciência conseguiria prolongar a vida humana, expandindo o conceito de
geração, corpo, família e economia; a informatização e a robótica como elementos de esperança para facilitar a vida cotidiana, mudando o conceito
de classe trabalhadora; as formas de morar e habitar novos planetas também são possibilidades que mudariam as atitudes de lidar com os recursos
naturais do planeta. Todos esses futuros-passados são dados a ler na seção
que depositou nas ciências e nas tecnologias, futuros que se aproximam,
muitas vezes, da ficção científica.
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