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Jornalismo Científico e 
Desenvolvimento Regional

Cidoval Morais de Sousa1

A presente obra reúne os trabalhos selecionados e apresentados 
no I Encontro Norte-Nordeste de Jornalismo Científico, que teve como 
tema “A Comunicação Pública da Ciência e o Desenvolvimento Regio-
nal”, realizado em Campina Grande de 26 a 28 de junho de 2008. O 
encontro foi uma realização conjunta da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e da Associação Brasileira de Jornalismo Científico 
(ABJC), mas também contou com apoios institucionais importantes da 
Embrapa, UFCG, INSA, FAPESQ-PB, Prefeitura Municipal de Piancó e 
Governo do Estado.

O evento, desde os primeiros momentos de sua organização, agen-
dou desafios, preocupações e provocações, não necessariamente nes-
ta ordem, que permanecem fortes mesmo depois de sua realização. 
Dentre os desafios, três merecem alguma atenção neste espaço. O 
primeiro deles era articular uma parceria entre a ABJC e uma univer-
sidade pública, particularmente do Nordeste, região em que a enti-
dade, historicamente, nunca teve uma atuação marcante. Esta seria 
a oportunidade de colocar em prática um velho sonho da entidade: o 
da regionalização. A parceria foi articulada, com ganhos para ambas 
as partes. 

O segundo desafio tratava, de um lado, da estruturação de uma 
programação de mesas temáticas que reunissem a reflexão mais sig-
nificativa com representantes das duas regiões, em torno questões 
críticas agendadas pelo tema central, e, de outro, da organização das 
sessões de apresentação de trabalhos que não concorressem com os 
debates. A opção foi realizar, em cada turno, primeiro a mesa temáti-
ca, e depois as sessões de trabalho. O resultado final foi bem avaliado 
pelos participantes.

O terceiro desafio pareceu-nos o mais complicado, pois tratava, 

1 Jornalista, Doutor em Ciências pela Unicamp, professor do Programa de Pós-gra-
duação em Ensino de Ciências e Matemática e do Departamento de Comunicação da 
UEPB. Coordenou o I Encontro Norte-Nordeste de Jornalismo Científico.
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agora, de mobilizar os recursos financeiros para viabilizar a progra-
mação estruturada. Nesse sentido, o apoio da UEPB foi fundamental, 
pois não só nos permitiu trazer os palestrantes convidados, de dife-
rentes estados das regiões Norte-Nordeste, como também assegurou 
espaço (auditório e salas), infra-estrutura, equipamentos multimídia, 
dentre outras questões importantes para o sucesso da empreitada. 
Desafio superado. Nossa gratidão a UEPB.

Quanto às preocupações agendadas pelo encontro, também três 
se sobressaem. A primeira é a seguinte: Não se discute o caráter ino-
vador da proposta temática. A relação comunicação pública da ciência 
e desenvolvimento regional ainda não tinha sido posta em discussão 
de forma direta, aberta, pontual, nem pela ABJC, nem pela UEPB, nem 
por outra instituição, grupos de pesquisa, programas de pós-gradua-
ção ou associações acadêmicas. 

Entretanto, passado o evento, a releitura dos trabalhos e das dis-
cussões sugere que tal relação, embora forte como apelo temático, 
carece de clareza e, principalmente, de substância. As perguntas colo-
cadas antes e durante o encontro permanecem vivas: Em que consiste 
tal relação? Como identificá-la na prática? De que comunicação e de 
que modelo de desenvolvimento regional falamos? Há relação direta 
entre uma coisa e outra? Ou seja, a comunicação pública da ciência 
agenda, necessariamente, políticas de desenvolvimento regional?

A segunda preocupação diz respeito à continuidade desse debate. 
Nesse sentido, algumas providências foram sugeridas, ainda durante o 
evento, para que não se perdesse de vista o que ali começou a ganhar 
corpo:

realização, desta feita na região Norte, do II Encontro;1. 
publicação impressa e eletrônica dos anais do I Encontro;2. 
criação de uma rede Norte-Nordeste para divulgar e estimular 3. 
estudos sobre a divulgação científica;
construção de uma agenda de debates, seminários, cursos, 4. 
mini-cursos em outros fóruns para dar seqüência e amadure-
cer as discussões;
indução de estudos sobre o tema entre os estudantes de gra-5. 
duação e também de pós-graduação;
aprofundamento de parcerias institucionais tendo como pano 6. 
de fundo a promoção de estudos, pesquisa e discussões sobre 
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comunicação, ciência e desenvolvimento.
A terceira preocupação diz respeito à construção de interlocução 

com grupos que também estudam o desenvolvimento regional, mas 
em outros campos do conhecimento. Por enquanto o debate proposto 
ainda está fortemente concentrado no campo da comunicação. Advo-
gamos parcerias interdisciplinares. Sem excluir outras possibilidades, 
o campo CTS nos parece, neste momento, o mais adequado para abrir 
portas e também dar suporte teórico a essa necessária interlocução, 
pelos motivos que expomos a seguir.

A expressão CTS tem sido usada para fazer referência às inter-
relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Contempla não ape-
nas os fatores sociais que influenciam o desenvolvimento científico-
tecnológico, mas também as conseqüências sociais e ambientais dele 
decorrentes. 

Não é só um campo de trabalho acadêmico. Abrange diferentes 
tipos de preocupações, tais como: a percepção pública da atividade 
tecnocientífica; a discussão e definição de políticas públicas de C&T; 
o ensino de ciências e tecnologia; a pesquisa e desenvolvimento; a 
sustentabilidade; a inovação produtiva; a responsabilidade social; a 
construção de uma consciência social sobre a produção e circulação 
de saberes; a cidadania; a democratização dos meios de produção, 
dentre outras.

Por isso enxergamos nesse enfoque (CTS) uma possibilidade de 
interlocução interdisciplinar com a temática do desenvolvimento re-
gional, tendo como pano de fundo a comunicação pública da ciência e 
da tecnologia, sem a qual os conhecimentos científicos e tecnológicos 
produzidos por nossas universidades e institutos de pesquisa públi-
cos, dificilmente serão apropriados pela sociedade e provocarão as 
mudanças desejadas.

Quanto às provocações, elas estão diretamente relacionadas às 
questões de natureza política, que estiveram presentes em todas as 
discussões, da primeira a última mesa temática. Entendemos que o re-
conhecimento internacional da comunidade científica brasileira é fru-
to natural da ampliação de investimentos na área de CT&I, ao mesmo 
tempo em que reconhecemos, também, uma melhoria significativa da 
qualidade da comunicação midiática da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, embora a pesquisa sobre divulgação científica tenha, 
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também, um papel importante para a melhoria da formação na área 
e o desenvolvimento regional, ainda são incipientes os recursos das 
agências de fomento para pesquisas que associem comunicação, po-
líticas públicas e desenvolvimento regional para a redução das desi-
gualdades sociais. 

Foi com essa compreensão que os que estudantes, jornalistas, 
pesquisadores e divulgadores científicos reunidos em Campina Gran-
de (PB), durante I Encontro Norte-Nordeste de Jornalismo Científi-
co, aprovaram um documento que ficou conhecido como a Carta de 
Campina Grande, que transcrevemos a seguir.
 
 Carta de Campina Grande

Nós, jornalistas científicos reunidos em Campina Grande, Paraíba, 
durante o I Encontro Norte-Nordeste de Jornalismo Científico, nos dias 
27 e 28 de junho de 2008, realizado pela Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo 
Científico (ABJC), reafirmamos o papel estratégico da Comunicação 
Pública da Ciência para o Desenvolvimento Regional, tema central do 
Encontro.

Considerando o papel estratégico da Comunicação em geral e da 
Comunicação Pública da Ciência, Tecnologia e Inovação os jornalistas 
requerem uma participação mais ativa no debate nacional sobre o pa-
pel da CT&I e reivindicam:

Participação nos fóruns oficiais de formulação de políticas pú-• 
blicas de CT&I; 
Manutenção e fortalecimento do Comitê Assessor de Divulga-• 
ção Científica do CNPq com participação paritária de jorna-
listas e cientistas no processo de julgamento de projetos de 
pesquisa (editais) e bolsas;
Estímulo à ampliação de linhas de pesquisa em Comunicação • 
Pública da Ciência nos cursos de Comunicação Stricto Sensu. 
Incentivo a Políticas de comunicação nas universidades na • 
área de divulgação científica – criação de assessorias 
Financiamento de cursos de Especialização e Extensão para a • 
capacitação de comunicadores da ciência nas regiões Norte e 
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Nordeste;
Políticas científicas para implementação de bolsas de pesquisa • 
para o campo da Divulgação Científica, contemplando o Jor-
nalismo Cientifico;
Políticas de incentivo a produção de materiais de comunicação • 
pública da ciência para a melhoria do ensino de ciências no 
Norte e Nordeste;
Incentivo a criação de uma Rede de Agências Regionais de Co-• 
municação da Ciência do Norte Nordeste;
Incentivo as parcerias entre as TVs Universitárias regionais • 
para produção de material audiovisual no campo da Comuni-
cação Pública da Ciência.
Promoção de ação articulada com órgãos que atuam em ques-• 
tões de divulgação e formação de profissionais que trabalham 
com temas de natureza científica e tecnológica;
Articulação, ampliação e fortalecimento da organização de • 
um sistema de comunicação pública da CT&I no Norte – Nor-
deste, em parceria com governos estaduais, municipais, uni-
versidades, FAPs, instituições de pesquisa, organizações que 
produzam e analisem a CT&I;
Reconhecer e valorizar a importância dos saberes populares • 
no processo de construção do conhecimento científico nas po-
líticas de popularização da ciência e tecnologia.

A Carta de Campina, assumida também pela ABJC, já foi apresenta-
da em fóruns nacionais importantes e repercutiu em diferentes veícu-
los especializados, dentre eles o Jornal da Ciência da SBPC. Resta-nos, 
agora, construir as condições para que seu conteúdo reivindicatório, 
reflexivo e propositivo produza os efeitos desejados. 

Este livro foi dividido em três partes. Na primeira encontram-se os 
trabalhos apresentados no GT estudos e pesquisa; na segunda são ex-
postos os relatos de experiência; e na terceira, os trabalhos iniciação 
científica. Cada uma das partes recebeu uma apresentação específica. 
Agora é a sua vez, leitor, de interagir com as discussões aqui agenda-
das. Boa leitura.
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O primeiro conjunto de trabalho que apresentamos nes-
ta publicação resulta de investigações teóricas e empí-
ricas, que têm como pano de fundo as sempre tensas 
relações entre comunicação, ciência e sociedade. Pro-

vocados, em grande medida, pela temática do Encontro – Comuni-
cação Pública da Ciência & Desenvolvimento Regional – os textos, a 
seguir, agendam, na sua diversidade, uma compreensão de ciência, 
um modelo de comunicação pública e diferentes questões direta ou 
indiretamente relacionadas ao desenvolvimento regional. Quando à 
compreensão de ciência, evidencia-se uma relação paradoxal: nun-
ca a ciência e a tecnologia estiveram tão presentes em nossas vidas, 
mas, por outro lado, pouco ou quase nada se sabe sobre elas. Não 
advoga-se, aqui, uma visão essencialmente conteudística, mas a ne-
cessidade de compreensão da ciência e da tecnologia como prática 
social, o que nos leva a discutir suas condições de produção, divul-
gação e aplicação, bem como a possibilidade de controle social. No 
que diz respeito ao modelo de comunicação há uma preocupação 
em reivindicar, de um lado, um novo lugar para o público, e de ou-
tro, um novo jeito de comunicar. Defende-se a ruptura com o cha-
mado modelo de déficit – aquele que pressupõe um receptor pas-
sivo e desprovido de conhecimentos – e a construção de modelos 
interativos e mais democráticos de tornar público conhecimentos 
úteis a respeito de ciência e de tecnologia. Sobre a relação comuni-
cação pública da ciência e desenvolvimento regional, os trabalhos 
sugerem, em linhas gerais, que a democratização dos conhecimen-
tos científicos e tecnológicos, produzidos por nossas universidades, 
particularmente públicas, e a sua conseqüente apropriação social, 
ajudariam a construir uma sociedade ambientalmente sustentável, 
mais justa e cidadã. Uma leitura instigante. 

(Organizador)



24 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 25

Marcelo Rodrigo da Silva1

A mensagem jornalística se expressa de forma a satisfazer as ne-
cessidades sociais preenchendo algumas funções típicas, de acordo 
com Melo (1983): observação, aconselhamento, educação e diversão. 
Dentre essas funções, desde os primeiros passos do jornalismo se des-
tacaram o informativo e o opinativo, gêneros que se apresentam sob 
várias formas. 

 
Para não cair num tipo de discussão bizantina, é preciso deixar 
claro que essa distinção entre a categoria informativa e a opi-
nativa corresponde a um artifício profissional e também político. 
Profissional no sentido contemporâneo, significando o limite em 
que o jornalista se move, circulando entre o dever de informar (re-
gistrando honestamente o que observa) e o poder de opinar, que 
constitui uma concessão que lhe é facultada ou não pela institui-
ção em que atua. Político no sentido histórico: ontem, o editor 
burlando a vigência do estado, assumindo riscos calculados nas 
matérias cuja autoria era revelada (coments); hoje, desviando a 
vigilância do público leitor em relação às matérias que aparecem 
como informativas (news), mas na prática possuem viezes de co-
notação. (MELO, 1983, p.32) 

As formas de apresentação do jornalismo opinativo, também enu-
meradas por Melo (1983) são: editorial, comentário, artigo, resenha, 
coluna, crônica, carta e caricatura. A caricatura foi introduzida à im-
prensa pela configuração de dois fatores sócio-culturais: o avanço tec-
nológico dos processos de reprodução gráfica e a popularização do 
jornal como veículo de comunicação coletiva. O caricaturista procura 
manter ao seu trabalho a maior semelhança possível com a pessoa 
reproduzida, mas com intenção jocosa e algumas vezes com intuito 

1 Graduado em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Estadual da Para-
íba – UEPB, pós-graduado em Marketing pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 
– FACISA e atualmente desenvolve pesquisas sobre charges virtuais como mestrando 
em Literatura e Interculturalidade também pela UEPB.

Charge virtual como gênero 
jornalístico na difusão da ciência
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de zombaria.
José Marques de Melo (1983) também identifica na caricatura vá-

rias espécies: 1) a caricatura propriamente dita, tratando-se de um 
retrato humano ou de objetos que exagera ou simplifica traços acen-
tuando detalhes ou ressaltando defeitos; 2) o cartoon, definida como 
uma anedota gráfica que geralmente não insere personagens reais; 3) 
comic, que é a história em quadrinhos, numa narrativa composta por 
imagens que se sucedem por textos em forma de balões e 4) a char-
ge definida como a crítica humorística de um fato ou acontecimento 
específico. Melo (1983, p. 183) observa ainda que “a charge contém a 
expressão de uma opinião sobre determinado acontecimento”, dife-
rentemente do cartoon e do comic, que não possuem limites de tem-
po e espaço, são criações da livre imaginação do desenhista e, por 
isso, não são consideradas como formas de jornalismo. Já a caricatura 
é uma forma de crítica social, mas não possui a peculiaridade da char-
ge de unir texto e imagem para uma expressão crítica.

As charges se caracterizam pelo humor ácido e pela crítica satírica 
que constrói em seu discurso. Sua linguagem é composta por elemen-
tos verbais e não-verbais, texto e imagem. Charge (do francês charger: 
carregar, exagerar), é um tipo de cartum “cujo objetivo é a crítica hu-
morística de um fato ou acontecimento específico, em geral de natu-
reza política” (Rabaça & Barbosa, 1978, p. 89). De acordo com os auto-
res, uma boa charge deve procurar um assunto atual e ir direto onde 
estão centrados a atenção e o interesse do público leitor. A charge 
é “uma crítica humorística de um fato ou acontecimento específico. 
Reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo 
a ótica do desenhista” (MELO, 1983, p. 182).

Sobre o suporte impresso, as charges apresentam uma linguagem 
direta e instantânea, tendo como um dos elementos marcantes de 
sua estrutura lingüística a ironia. Contudo, ao se estruturarem sobre 
o suporte virtual, ou seja, inserirem-se no ciberespaço, definido, con-
forme Pierre Musso (2006, p. 194) como sendo “sucessivamente uma 
‘encarnação’ do mundo virtual (...) um novo território sem mapa, uma 
selva onde nos perdemos e nos aventuramos, e um novo espaço pú-
blico, cidadão ou comercial”, as charges sofrem transformações em 
sua linguagem a partir da introdução de novos elementos que am-
pliam sua carga semântica e suas relações intersemióticas: o som e a 
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imagem animada. 

A informática, enquanto suporte de comunicação, permitiu am-
pliar o leque de linguagens, a escrita deixou de ser a única lin-
guagem para se passar a construir uma orquestra semiótica mais 
vasta que engloba imagem, som, movimento, simulação, etc., 
permitindo gerar ambientes infocomunicacionais alternativos 
que estão a serviço da virtualização. (SILVA, 2001, p. 156)

Sua linguagem passa, então, a se caracterizar, então, como audio-
visual:

A análise da mídia em termos lingüísticos e semióticos, portanto, 
pode muito bem ser indício de uma ampliação imperialista do do-
mínio da linguagem de forma a incluir os fenômenos não-verbais 
– visuais ou musicais, corporais espaciais –, mas pode também 
representar um desafio crítico e deruptivo aos próprios instru-
mentos conceituais que foram mobilizados para completar essa 
operação de assimilação. (JAMESON, 1996, p. 92) 

Atualmente, as charges vêm adquirindo espaço e estão sendo di-
vulgadas até no meio televisivo. Em vários programas de TV são apre-
sentados exemplos de peças virtuais, valendo-se de seu caráter crítico 
e cômico, como na emissora Globo com os programas Jornal Nacional, 
Globo Esporte e, de forma mais intensa o Big Brother Brasil que, inclu-
sive, criou um quadro exclusivo para a apresentação do gênero, com 
a produção particular do cartunista Maurício Ricardo. Além desses su-
pracitados, que apresentam apenas as peças divulgadas no site Char-
ges.com.br, também  existem outros programas em outras emissoras 
que fazem uso da mensagem cáustica das charges, como é o caso do 
programa Jogo Aberto na emissora Bandeirantes, peças produzidas 
pelo site Animatrix.com.br. Ainda são produzidas e apresentadas char-
ges virtuais em nível regional, nos programas jornalísticos exibidos de 
forma geograficamente mais restrita, conforme acontece em um jor-
nal local do estado da Paraíba, JPB 1ª Edição, onde são expostas peças 
do site Chargespb.com.br.

Tendo em vista essa expansão da visibilidade e utilização das char-
ges virtuais, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa acerca da relação 
entre o gênero jornalístico charges virtuais e a divulgação da ciência 
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e suas produções. Prestará atenção especial às peças exibidas no site 
Charges.com.br, produzidas por Maurício Ricardo e que apresentam 
em seu discurso a ciência como temática central.

A mensagem transmitida nas charges virtuais está relacionada com 
seu momento histórico contemporâneo, ou seja, seu discurso aborda 
temas de conjuntura sócio-econômica e histórica em que está inse-
rida, mesmo que de ordem global, principalmente temas difundidos 
amplamente, que ganharam destaque na mídia de uma forma geral 
e que, por isso, são do conhecimento público. É em vista desse fator 
que os receptores/expectadores das charges geralmente têm facilida-
de na compreensão da mensagem chárgica. Entretanto, muitas peças 
produzem mensagens que apresentam dados e informações que isen-
tam o espectador da necessidade de um conhecimento prévio sobre 
a temática abordada.

Sendo assim, pode-se verificar mais uma função das charges, na 
medida em que elas podem ser consideradas também como elemen-
tos de difusão de informações, paralelamente ao seu caráter de crí-
tica social. As últimas notícias difundidas são também abordadas e 
profusas pelas charges, tecidas diariamente no site em questão e com 
abrangência global, tendo em vista sua integração ao sistema telemá-
tico da internet. Atingindo pontos receptores conectados em lugares 
diversos e em tempo hábil e veloz, as charges transitam pela internet, 
composta por seu sistema de redes.

A tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a 
novos modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilida-
des e escritas. Radicalizando a experiência de desenraizamento 
produzida pela modernidade, a tecnologia desloca os saberes, 
modificando tanto o estatuto cognitivo quanto o institucional das 
condições do saber e as figuras da razão, o que está conduzindo 
a um forte apagamento de fronteiras entre razão e imaginação, 
saber e informação, natureza e artifício, arte e ciência, saber ex-
periente e experiência profana. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54 
e 55)

Essa abrangência global que permite a conexão em tempo real de 
diversos pontos no mundo é otimizado pela globalização, um proces-
so que desfaz as fronteiras geográficas e unifica todo o mundo em um 
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só ambiente, onde se cruzam e interelacionam povos distintos e suas 
respectivas culturas, conhecimentos e experiências. 

Fica marcada aqui, por sua maior abrangência, mais uma função 
característica das charges virtuais: linguagem global. Muito em função 
dessa característica, verifica-se nas charges uma linguagem acessível 
e comum a todo público que a recebe. Os temas enfocados são, em 
sua maioria, relacionados à área política, entretanto, também são ab-
sorvidos assuntos referentes à mídia, moda, cinema, ciência e tecno-
logia, acontecimentos marcantes e até personalidades específicas. 

É especificamente no tocante à ciência e sua abordagem nas char-
ges virtuais que o presente artigo desenvolve seu estudo. Tem foco na 
forma como as charges virtuais atuam na difusão da ciência, tendo em 
vista seu cunho jornalístico.

Sempre que posta em evidência a questão do jornalismo cientí-
fico, pôs-se a problemática de quem falar e por que falar da ciência. 
Muitas empresas de comunicação atribuem a qualidade de falante/
transmissor adequado das informações científicas, o próprio profis-
sional que lida diretamente com a ciência, o cientista. Este posicio-
namento é derivado, em grande parte, do fato de acreditar-se que o 
jornalista não possui o conhecimento adequado acerca da ciência e a 
extensão de seu campo.

Outras empresas, contudo, defendem a atuação do profissional 
jornalista na produção de matérias referentes a temas científicos. 
Entretanto, alertam para a necessidade da adequação da linguagem 
utilizada na composição da mensagem para a posterior decodificação, 
compreensão e absorção ideais do conteúdo difundido. Esse ponto 
também cinde a questão da especialização no jornalismo, na medida 
em que propicia ao profissional o maior domínio de um campo especí-
fico a partir do qual pode falar e transmitir informações com linguagem 
apropriadamente inteligível. Muitos acontecimentos, descobertas e 
experiências, bem como seus resultados seriam, assim, noticiados por 
um jornalista que apresentasse potencial de mediar as informações 
e um campo específico, no caso o científico (com suas expressões e 
termos peculiares) e o conhecimento do público receptor.

Além disso, é outra questão freqüente a existência de público con-
sumidor de informações sobre ciência e tecnologia, questões esclare-
cidas por Fabíola de Oliveira (2002, p. 12) a partir da detecção da
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Existência de grande demanda potencial pelo jornalismo científi-
co e por revistas de popularização das ciências em geral e mos-
tram a necessidade de ser empreendido extenso trabalho de di-
vulgação científica (...). Os avanços já conseguidos pela ciência 
no Brasil ainda não são suficientemente conhecidos, a não ser em 
círculos restritos.

 Tomando-se aqui o último posicionamento, que credita ao 
profissional jornalista o potencial e o discernimento na produção de 
uma linguagem adequada ao receptor, bem como a capacidade de de-
senvolvimento de uma mediação satisfatória entre o fato científico 
e o público (especializado ou não), pode-se perceber a importância 
da divulgação da ciência e suas produções, do esforço no sentido de 
tornar a ciência aberta à sociedade em geral. Conforme traz Oliveira 
(2002, p. 14) quando afirma que

os meios de comunicação de massa são a principal fonte de in-
formação sobre C&T [ciência e tecnologia] disponível ao grande 
público e que (...) os órgãos governamentais, os institutos de pes-
quisa, as universidades e a comunidade científica são o ponto de 
partida para incentivar a divulgação de C&T de maneira contínua 
e eficaz. No processo básico da comunicação social, eles são os 
emissores das mensagens já que detentores das informações pri-
márias.

Não é intuito deste estudo, contudo, evidenciar o discurso das 
charges como sendo uma mensagem informativa em seu caráter in-
tegral. Ou seja, não se busca aqui afirmar a mensagem chárgica como 
uma mensagem que apresenta todas as informações sobre um fato 
ou personalidade e que, portanto, supra de forma completa o espec-
tador/leitor acerca do que noticia. Atribui-se aqui ao texto jornalístico 
informativo a função de trazer consigo todos os dados e informações 
necessárias para a compreensão do fato científico em sua complexi-
dade, quer dizer, é o texto jornalístico que faz de forma suficiente-
mente aprofundada a abordagem do fato científico. Busca-se aqui 
visualizar a atuação da charge virtual na difusão de temas científicos. 
Verificar como as charges virtuais podem difundir, ainda que de forma 
não aprofundada, o fato científico a partir de sua mensagem crítica.



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 31

É nesse sentido que as charges virtuais abordam em sua mensa-
gem a temática da ciência, não somente com uma função opinativa, 
mas também informativa. A abordagem do discurso chárgico, por seu 
próprio objetivo de fazer-se compreensível e expor ao público um de-
terminado assunto foco de sua atenção, permite, através de sua lin-
guagem audiovisual uma maior aproximação entre os receptores e o 
contexto de onde a informação foi retirada.

O chargista edifica em cada peça uma estrutura lingüística e semi-
ótica que produz sua significação a partir de relações de sentido com-
plexas e abrangentes, como acontece quando são relacionados no 
discurso temas que extrapolam o foco central da charge. Nesse ponto 
se faz presente a intertextualidade. Por ser uma forma de jornalismo 
opinativo, a charge constrói sua crítica sobre os assuntos presentes 
no contexto histórico, social e econômico de que faz parte. Dessa for-
ma, esses assuntos e esse contexto só se fazem presentes no discurso 
chárgico a partir da construção de uma relação intertextual. É a partir 
dessa relação que é compreendida a representação gráfica dos dese-
nhos, a imitação de outros discursos, a estilização da atmosfera signi-
ficativa, a formulação da enunciação irônica e todos os elementos que 
dão sentido e significado à mensagem transmitida.

Essa intercambialidade de campos toca também na questão da 
eficácia discursiva: ao fazer a remissão a outro(s) discurso(s), o 
sujeito recorre a elementos elaborados alhures os quais, intervin-
do sub-repticamente, criou um efeito de evidência que suscita a 
adesão de seu auditório. É o que acontece, por exemplo, como 
discurso publicitário que recorre frequentemente a vocabulário 
técnico-científico, a saberes de outros campos para melhor per-
suadir. (BRANDÃO, 2002, p. 76)

As relações que desenvolve o discurso chárgico com outros temas 
permitem ao receptor maior facilidade de percepção e assimilação da 
mensagem central. São transmitidas informações que, condensadas 
em um conjunto discursivo significante, revelam e informam. Assim 
acontece com as charges virtuais que constroem sua mensagem sobre 
fatos científicos.

Para exemplificar como acontece a relação descrita acima, quando 
é evidenciada a charge virtual como instrumento jornalístico promo-
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tor da divulgação da ciência serão tomadas para uma breve análise 
duas peças extraídas do site Charges.com.br postadas nos dias 20 de 
novembro de 2007 e 2 de maio de 2002. A primeira referida, mais re-
cente, aborda um estudo desenvolvido por pesquisadores da Univer-
sidade de San Diego, Califórnia, que afirmaram que uma foto de Paris 
Hilton teria a capacidade de aliviar a dor nos ratos do sexo masculino. 
O estudo foi apresentado durante um congresso da sociedade ameri-
cana de Neurociências.

Os pesquisadores perceberam que, depois de uma injeção dolo-
rosa, os ratos do sexo masculino passavam menos tempo lambendo a 
ferida (sinal utilizado para determinar a quantidade de dor provocada) 
se na gaiola houvesse uma foto da socialite. 

O efeito, que desaparece se a foto é retirada, não foi notado nos 
ratos do sexo feminino. A pesquisa também concluiu que os ratos, 
após o “encontro” com Paris, apresentam níveis mais baixos de pro-
teína na parte da medula espinhal responsável pela transmissão da 
dor. Os próprios cientistas colocaram em dúvida as propriedades tera-
pêuticas de Paris Hilton. Para eles, a imagem provavelmente age nos 
hormônios do estresse.

A charge já inicia seu discurso apresentando as informações bási-
cas sobre a experiência científica, deixando o leitor a par do conheci-
mento que será transmitido e acerca de qual contexto ele irá abordar: 
“Cientistas da Universidade de San Diego provaram, em pesquisa, que 
foto de Paris Hilton alivia a dor de ratos do sexo masculino” e, logo em 
seguida, uma elocução com tom irônico: “é sério, gente”. 

Após a apresentação são postos em cena duas personagens repre-
sentando os ratos de laboratório utilizados como cobaias na experiên-
cia realizada. Em segundo plano é criada, através de elementos visuais 
numa relação semiótica e intertextual com o ambiente representado, 
uma atmosfera que remonta à estrutura metálica das jaulas onde fi-
cam presos os ratos. Também fica disposta na lateral da jaula uma 
imagem que representa a foto de Paris Hilton. 

São verificadas relações plurisemióticas também na movimentação 
e gesticulação das personagens “massageando” a região lombar onde, 
provavelmente, teria sido aplicada a injeção que provocaria dor. Além 
disso, durante o diálogo são proferidas várias interjeições do tipo “ai!”, 
enfatizando a sensação de dor, objeto da pesquisa desenvolvida.
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No decorrer do discurso, os ratos criticam a experiência e até riem 
de forma zombadora da utilização da foto de Paris e ainda se faz pre-
sente a intertextualidade ao ser feita referência a outra personagem 
consagrada do mundo dos desenhos, também representante da espé-
cie dos ratos, a Minie, nas estórias infantis namorada do Mickey, um 
dos ícones da empresa Walt Disney de desenhos animados. Na alusão 
à Minie (pelada), percebe-se a crítica à lógica utilizada pelos cientis-
tas de acreditar ser desenvolvida alguma correlação entre os ratos de 
sexo masculino e a foto de Paris (um espécime humano feminino). 

Também é estabelecida relação intertextual ao ser feita menção 
a outros personagens famosos pertencentes à empresa Warner Bros, 
que representam especificamente ratos de laboratório: Pink e Cére-
bro, com o famoso jargão: “iremos dominar o mundo!”.

Por fim é feita uma crítica mordaz à personalidade Paris Hilton, 
quando uma das personagens chega à conclusão de que a experiência 
conseguiu uma grande descoberta: a de que “Paris Hilton serve pra 
alguma coisa”.

Percebe-se, assim, como, através de sua mensagem crítica, a char-
ge comunicou um fato científico de forma abrangente pelas redes 
telemáticas e com uma linguagem acessível, de fácil percepção por 
parte do público receptor, pois, além de utilizar recursos lingüísticos e 
semióticos, estabelece relações intertextuais que permitem a associa-
ção com contextos paralelos, facilitando a decodificação e absorção 
da informação central.

A segunda peça tomada trata de uma experiência realizada por 
uma equipe de pesquisadores da Universidade de São Paulo – USP 
que obteve um bezerro numa experiência que tinha por objetivo clo-
nar uma vaca. O nascimento de um macho, facilitado através de uma 
cesariana, acabou por pôr em dúvida dois anos de investigações da 
USP. O cientista não rejeita a possibilidade de a vaca ter sido insemina-
da por um touro antes de lhe ser implantado o embrião clonado.

A charge inicia seu discurso também apresentando informações 
gerais sobre o fato científico e tecnológico, a fim de situar o receptor 
sobre o contexto social e científico que está sendo tomado como base 
da mensagem e da crítica que será desenvolvida. 

As duas primeiras personagens que se apresentam na peça fazem 
referência, semioticamente a cientistas com suas vestes tradicionais 
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(jalecos) e o ambiente construído por elementos imagéticos (pulpito, micro-
fones, ambiente aberto) constroem a idéia de uma coletiva jornalística, con-
forme foi noticiada no meio midiático a informação da experiência.

Logo após as primeiras informações, entra em cena uma terceira perso-
nagem, representando um touro, construindo uma relação interdiscursiva 
com a fala do cientista que apontou uma das prováveis explicações para o 
não sucesso da experiência a prévia fertilização da vaca por um touro.

A fala da personagem touro é iniciada com a afirmação de que o bezerro 
seria realmente seu filho. Sendo assim, o touro é personificado e é posto em 
um lugar de confronto com a tecnologia humana utilizada, na medida em que 
afirma ter superado todo esquema de segurança e proteção do animal fertili-
zado com o embrião clonado, conforme é exposto pelo cientista na fala: “mas 
a gente isolou a vaca com uma cerca elétrica” e rebatida pelo touro: “cerca 
elétrica! Putz... e eu achando que ela é que era boa na coisa... Fiquei com as 
patas bambas e vendo estrela o dia todo! He! He!”.

Nesse momento, o touro passa a assumir a posição de maior atenção e 
se põe numa posição de superioridade em relação aos cientistas que, con-
forme se pode aferir da crítica construída, foram superados pelo touro. Por 
uma relação também semiótica, percebe-se na movimentação e gesticulação 
da personagem touro em direção ao pulpito, ocupando o lugar central e de 
maior destaque e relegando os cientistas a um espaço secundário e escon-
dido, a sua nova posição: o prodígio de superar a experiência dos cientistas 
brasileiros.

Percebe-se, assim, como, mais uma vez, a charge virtual difundiu, a partir 
de sua crítica, uma informação acerca de um acontecimento científico, as 
personalidades envolvidas e seus resultados. A ciência e a tecnologia encon-
tram nesse gênero jornalístico cibernético um recurso no auxílio à comuni-
cação e promoção da divulgação e acessibilidade do conhecimento científico 
ou fatos científicos e suas produções. 

A linguagem e a estrutura de significação das charges virtuais aproximam 
de forma significativa o público receptor, independentemente de seu nível de 
instrução e de conhecimento acerca das realizações científicas e tecnológi-
cas. Sua mensagem é transmitida de maneira fluida e inteligível, permitindo 
ao receptor a informação do fato mesmo sem a necessidade de seu conhe-
cimento prévio, ainda que esta informação seja pouco aprofundada e não 
possua riqueza de detalhes.

As charges virtuais podem ser tomadas, com base no exposto, como ins-
trumentos jornalísticos que propiciam a promoção da divulgação da ciência, 
tendo em vista que ainda que ela não contemple o conhecimento da ciência 
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e tecnologia de forma completa e integral, pode instigá-lo ainda que 
indiretamente, ao gerar no receptor a curiosidade acerca do aconteci-
mento alvo de sua crítica. 
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Meio ambiente e humor nas charges 
do jornal correio da paraíba1 

Haryson Alves de Souza2

Lucy Regina Farias de Melo Miranda Costa 3

Resumo

Este trabalho tem como finalidade a investigação e a análise do 
conteúdo referente às charges, modalidade do gênero opinativo do 
jornalismo, veiculadas no jornal impresso Correio da Paraíba durante 
o ano de 2007. O estudo está inserido no campo da comunicação cien-
tífica e meio ambiente, sugerindo, criticamente e construtivamente, 
uma nova visão sobre o uso das charges inseridas à temática ambien-
tal na esfera da práxis jornalística.

Introdução

O jornalismo científico se encarrega de tornar menos árida para a 
população a informação. Principalmente aquelas que dizem respeito à 
ciência ou aos estudos e divulgações ambientais. Torna-se imprescin-
dível o papel da imprensa em transmitir esses temas tamas, os quais 
são de interesse público.

Quanto a fazer isso através das charges, observa-se que a periodi-
cidade da temática ambiental é fraquíssima. Além disso, há na maioria 
das publicações o apego a um só segmento das problemáticas am-
bientais, revelando esgotamento temático na produção das charges.

A pesquisa trata de como, inseridas na linha editorial do meio co-
municativo, as formas da divulgação científica e ambiental são em-
pregadas com humor. Detectar as ocorrências e o tratamento dado a 

1 Este trabalho de pesquisa foi realizado no Grupo de Estudos de Divulgação Científica 
– GEDIC, coordenado pela Profª. Drª. Olga Tavares.

2 Graduando do curso de comunicação social – jornalismo na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). harysonalves@gmail.com

3 Mestranda do curso de Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB), graduanda em 
Jornalismo (UFPB) e Graduada em Comunicação Social, habilitação em Relações Públi-
cas pela Universidade Federal da Paraíba. ucyregina@gmail.com
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essas temáticas se caracteriza em uma forma relevante de averiguar 
como se dá a práxis  do jornalismo científico dentro do referido peri-
ódico paraibano.

Atualmente líder de mercado, o Correio da Paraíba foi criado em 
05 de agosto de 1953 pelo empresário Francisco Teotônio Neto. Tem 
abrangência em toda a Paraíba detendo a maior carteira de assinantes 
do estado.

 Além de ser parte integrante do Sistema Correio de Comunicação, 
atua através de sete emissoras de rádio nas faixas AM e FM como 
também pela TV Correio, filiada a TV Record.

Levando em consideração a responsabilidade da imprensa com a 
informação, não apenas observou-se a quantidade de charges publica-
das pelo jornal Correio da Paraíba, mas também a forma como o meio 
tratou o assunto no que se refere à área da divulgação científica.

Charges

Dentro das ferramentas utilizadas pelos jornais está a charge, que 
funciona como produtora de efeitos comunicativos no público, não se 
limitando apenas ao texto, mas às recorrências imagéticas. Isso pro-
porciona uma maior influência dos meios comuncativos porque o al-
cance é projetado a um público maior que o dedicado apenas à leitura 
do  código escrito.

Para José Marques de Melo em A Opinião no Jornalismo Brasileiro 
a charge é uma das modalidades ou espécies da caricatura. Por isso, 
ambas possuem uma íntima relação da qual se destaca:

Sua variedade humorística advém do real, da apreensão de face-
tas ou instantes que traduzem o ritmo de vida da sociedade, que 
flagram as expressões mais hilariantes do cotidiano. Sua intenção 
é representar o real criticando-o. A caricatura reproduz a ima-
gem isolada dos personagens vivos da cena noticiosa. A charge 
contém a expressão de uma opinião sobre determinado aconteci-
mento. Ambas as espécies só adquirem sentido no espaço jorna-
lístico, porque se nutrem dos símbolos e valores que fluem perma-
nentemente e estão sintonizados com o comportamento coletivo.
(MELO,124:1985)



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 39

Segundo o dicionário de comunicação de Carlos Rabaça e Gustavo 
Barbosa, a charge usa quase sempre os elementos da caricatura para 
a crítica humorística imediata de um fato ou acontecimento específi-
co. Há uma complementariedade entre a charge e a caricatura, contu-
do existem diferenciações.

Desta forma a caricatura diferencia-se por ser a representação da 
fisionomia humana com características grosseiras. O autor realiza uma 
caricatura sempre que sua intenção principal for representar qualquer 
figura de maneira não convencional.

A charge, além de entreter e fazer rir, possui outras funções como 
o incentivo à reflexão. Através do humor, crítica ou ironia, capta a 
atenção do leitor, levando-o à compreensão dos fatos e interpretar 
os acontecimentos cotidianos. No meio jornalístico, a charge funciona 
como um modalizador da leitura que o receptor fará do veículo.

Enquadrar as temáticas ambientais com pauta na produção das 
charges eleva ainda mais o nível de divulgação e orientação sobre o 
assunto tratado. Os temas abordados pelo jornalismo científico am-
biental têm correlações com todas as áreas do saber. A charge favo-
rece o diálogo com esses outros campos do conhecimento e se torna 
peça-chave na compreensão por parte do leitor.

Não apenas por isso, mais também pelo diferenciamento entre a 
linguagem científica e a jornalística. Esta, prima pela objetivida-
de, concisão e construções simples. Aquela, é cheia de jargões e 
construções técnicas. Ao tratar dos temas cientifico ambientais, 
o chargista, assim como jornalista, deve modalizar a linguagem 
técnica para trazer ao público a informação que interprete o co-
nhecimento da realidade. No caso do chargista, essa modalização 
se dá, em maior parte, na linguagem visual. A prática do humor 
através da charge funciona justamente como uma dessas formas 
de modalização do discurso.
Através do humor, observa-se a relevância da imprensa na par-
ticipação ativa da formação ambiental do cidadão, não por tra-
tar apenas de temas sobre as calamidades, mas sobre tudo do 
dia-dia. É preciso levar em consideração que muitas pessoas uti-
lizam os jornais como principal fonte de informações sobre meio 
ambiente, e acima de tudo, é a partir daí, que se constróem as 
opiniões.

No século XIX houve a proliferação das revistas ilustradas, ante-
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cessoras da charge no jornal impresso, onde as novas técnicas para 
impressão e reprodução aumentaram as tiragens e possibilitaram o 
crescimento do público leitor. Através do humor das charges e cari-
caturas já se podia manter uma idéia de como os meios impressos se 
comportavam frente ao que poderia estar acontecendo.

Através das charges podemos notar, por exemplo, que estas re-
vistas faziam oposição à candidatura de Nilo Peçanha para a 
Presidência da República; ou que elas estavam preocupadas com 
o atraso nas obras da Exposição 1992; ou que reclamavam con-
tra a carestia etc. Enfim, uma única caricatura ou charge muitas 
vezes dizia muito mais que um editorial bem escrito.(VELLOSO, 
2003:67)

Desta forma, os temas ambientais também ganham suas exatas 
proporções, descrições através de imagens e textos, e se tornam um 
instrumento eficaz de persuasão. Através das charges pode-se estig-
matizar ou até humanizar determinados personagens ou temas rela-
cionados ao meio ambiente.

Por ter como característica a capacidade de funcionar como um 
condensador de idéias e de formas, a charge leva o leitor a ser capaz 
de explicar os acontecimentos que os media lhe apresentam fragmen-
tados. Atua como um tradutor, dirigindo a leitura.

Metodologia 

Para este estudo utilizaremos como suporte a metodologia de aná-
lise de discurso, tendo como suporte teórico as teorias da comunica-
ção e teorias do jornalismo, com o enfoque para a área de divulgação 
científica dentro do contexto jornalístico.

Entendemos que o discurso é “o ponto de articulação dos pro-
cessos ideológicos e dos fenômenos lingüísticos” (BRANDÃO, 1994, 
p.12).

Definir os discursos como práticas sociais implica que a lingua-
gem verbal e outras semióticas com que se constroem os textos 
são partes integrantes do contexto sócio-histórico e não alguma 
coisa de caráter puramente instrumental, externa às pressões so-
ciais. Têm assim papel fundamental na reprodução, manutenção 
ou transformação das representações que as pessoas fazem e 
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das relações e identidades com que se definem numa sociedade... 
(PINTO,1999, p. 24)

Sendo assim, para compreendermos os discursos não podemos 
dissociá-los do contexto social onde o mesmo está inserido. Também 
não se pode resumir o conceito de discurso a um conjunto de textos 
produzidos por sujeitos sociais, pois, como já vimos, o discurso possui 
uma carga subjetiva e ideológica a ser levada em consideração.

O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam, pois 
quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido 
institucionalmente. Esse discurso, que passa por verdadeiro, que 
veicula o saber (o saber institucional), é gerador de poder (BRAN-
DÃO, 1994, p.31).

O discurso como gerador de poder tem um papel social impor-
tante dentro da sociedade, é nesse item que conseguimos visualizar 
a contribuição de Pêcheux, que verifica que a produção do sentindo 
discursivo vai depender do contexto, da condição de produção, além 
do papel social ocupado pelo protagonista do discurso. A língua é um 
elemento necessário para a construção discursiva, mas, ela por si só 
não consegue determinar essa formação.

O sistema da língua é o mesmo para o materialista e para o ide-
alista, para o revolucionário e para o reacionário, para o que 
dispõe de um conhecimento e para o que não dispõe. Isso não 
resulta que eles terão o mesmo discurso: a língua aparece como 
a base comum de processos discursivos diferenciados (Pêcheux 
apud Brandão 1994, p.35)

A análise de discurso propõe-se a analisar os discursos e seu con-
teúdo, sem dissociá-lo do contexto social. Para Gill (2002) “a análise 
de discurso é uma interpretação, fundamentada em uma argumenta-
ção detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que está sendo 
estudado”. A autora ainda faz uma observação sobre os analistas de 
discurso, que, segundo ela devem atentar não só aos aspectos explí-
citos no discurso, mas, sim, deve-se atentar ao “não dito”. Em outras 
palavras temos que
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O analista de discursos é uma espécie de detetive sociocultural. 
Sua prática é primordialmente a de procurar e interpretar vestí-
gios que permitem a contextualização em três níveis: o contexto 
situacional imediato, o contexto institucional e o contexto socio-
cultural mais amplo, no interior dos quais se deu o evento comu-
nicacional (PINTO, 1999, p. 22).

 
Desta forma, foram coletados editoriais publicados ao longo de 

2007, totalizando apenas quatro charges, na tentativa de investigar a 
produção de sentido nelas contida. 

Considerações finais
 
O objeto de estudo se mostrou limitadíssimo. Durante o período 

de análise, nove meses, obteve-se apenas quatro charges. Isso implica 
dizer que a periodicidade de publicação dessas formas opinativas é 
muito baixa, não chegando a uma por mês. 

A temática do desmatamento sempre foi uma temática mais re-
corrente em tempos passados e continua sendo vista na atualidade 
nos diferentes meios midiáticos. Apesar de o planeta sofrer com no-
vas intempéries ambientais, ainda assim 50% das charges recorreram 
ao desmatamento, indicando, possivelmente, esgotamento temático.

Em todas, o homem foi empregado como parte integrante e atu-
ante da problemática ambiental. A figura humana sempre é tida como 
causadora dos impactos ambientais, reforçando uma idéia explicita: 
Da natureza sofrendo as conseqüências da ação do homem. 

As charges utilizaram também as imagens da paisagem natural, as 
quais estão presentes em três das quatro analisadas, seja na imagem 
do lixo na rua ou de arvores derrubadas. Um fator extremamente im-
portante foi o fato de que todas as charges chamam atenção para a 
problemática ambiental adotada.

No que se refere ao discurso empregado observam-se duas for-
mas. O visual e o verbal. O texto verbal foi usado em três das quatro 
charges onde também houve a utilização de títulos. Estes, na maioria 
das vezes, explicam uma situação, a qual será humoristicamente de-
senvolvida na charge. A utlização de textos inseridos com imagens foi 
observada em 75% das charges. O material se apresenta como de fá-
cil entendimento e compreensão. O leitor não precisa despender um 
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enorme esforço cognitivo para entender a idéia central das charges.
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Diogo Lopes de Oliveira1

Resumen

Este texto es la continuación de los estudios sobre el evento de 
divulgación científica más relevante realizado en Cataluña. Se trata 
de la Setmana de la Ciència (SC). En el segundo año de realización de 
este trabajo, algunas hipótesis ya han sido refutadas y otros elemen-
tos han sido incorporados a la investigación. Presentaremos las pri-
meras aproximaciones a la distribución geográfica de la SC por toda 
Cataluña, algunos perfiles de las instituciones participantes bien como 
actividades innovadoras que permiten mantener el evento atractivo 
al público en general.

Introducción

Fundamentar la importancia de la divulgación científica significa 
hablar de comprender conceptos y avances científicos para la forma-
ción de un amplio debate social. De dicha acción resultaría la consti-
tución de una sociedad científicamente activa y por lo tanto el senti-
do de la ciencia en su plenitud. Además, las inversiones cada vez más 
altas en ciencia y tecnología y la necesidad de despertar vocaciones 
científicas son las bases de la razón de que hayan eventos masivos de 
divulgación de la ciencia.

A esta contextualización de su importancia debemos añadir la es-
casez de material elaborado relacionado a acciones y estrategias que 
garanticen el acceso, la aplicabilidad y la comprensión de dichos co-
nocimientos científicos a los ciudadanos. Dichos eventos deben reali-

1 Doctorat en Comunicació Pública. Departament de Periodisme i Comunicació Audio-
visual. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: diogolop@yahoo.com.br

Análisis de la Setmana de la Ciència en 
Cataluña 2007: contexto del evento como 
estrategia de divulgación científica
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zarse de manera estructurada e integrada entre los distintos agentes 
(universidades, museos de ciencia, empresas, centros de investigación 
y escuelas, entre otros) responsables por el proceso de transmisión 
del conocimiento – desde su producción hasta su puesta a disposición 
del dominio público –.

En Cataluña, la primera iniciativa en este sentido ha sido la Set-
mana de la Ciència (SC). Inaugurada en 1996, este evento ha tenido 
una secuencia significativa y en el año de 2007 ha llegado a su de-
cimosegunda edición. Pensamos que la SC es un importante objeto 
de estudio en la medida en que puede considerarse el eje en el que 
las instituciones relacionadas a la ciencia y la tecnología actúan de 
manera integrada para el desarrollo de la divulgación científica, con 
actividades descentralizadas y que pretenden llegar a la mayor parte 
de población catalana.

Objetivos

A partir del análisis de la edición 2007 del evento buscaremos com-
prender las estrategias en la elaboración de atracciones que sensibili-
cen el público para la práctica del sentido crítico respecto a la ciencia 
y la tecnología. Esta acción permitirá, según entendemos,  proponer 
estrategias comunicativas que permitan a este evento potenciar su 
alcance, llegar a más personas y de manera más eficiente, aprove-
chando aspectos que “inviten” a los ciudadanos de las distintas partes 
de Cataluña a participar de sus actividades. A su vez, estas acciones, 
deben reformularse y renovarse para mantener el estímulo y el in-
terés para que haya esta participación ciudadana. Entendemos que 
este objetivo será logrado aprovechando las potencialidades locales 
para sensibilizar la población para la discusión de otras realidades más 
generales.

La duodécima  edición de la SC fue realizada entre los días 9 y 18 de 
noviembre en la que han participado 213 instituciones, que crearon 
459 actividades en 64 localidades de toda Cataluña.

Tomaremos las actividades realizadas en SC`07 como referencia de 
la estructura del evento y evaluar algunos nuevos aspectos adopta-
dos por la organización del evento. Para acompañar la evolución del 
número y el perfil de instituciones que adhirieron al proyecto, en qué 
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ciudades se realizaron las actividades hemos creado una base de da-
tos que abarca los doce años del evento, excepto el año 1996 – tanto 
para las instituciones como para las localidades – y el año de 2006 – 
solo para las localidades –.�

Este estudio representa un primer acercamiento a la SC de la que 
pretendemos definir algunas líneas de invetigación para el doctorado 
en Comunicación Pública de la Universidad Pompeu Fabra realizado 
por el autor del presente trabajo. Las pocas informaciones disponibles 
sobre la presencia del público en las distintas ediciones – sin duda un 
punto importante para el análisis del evento – será una debilidad de 
este estudio que pretendemos solucionar con estudios más profundos 
sobre esta materia.

Metodología

A partir del material facilitado por la FCRI (programas, dossier, pre-
sentaciones, informes, etc.) fue posible construir la referida base de 
datos que nos ha permitido sacar las conclusiones ofrecidas en este 
estudio.

El análisis de los datos irán componer la parte cualitativa de un 
estudio más amplio que resultará en la tesis doctoral, en la que este 
autor pretender comparar los datos de la Setmana de la Ciència con 
los datos de Pernambuco en la Semana Nacional de Ciencia e Tecno-
logía, en Brasil.

Tema de la 12ª Semana de la Ciencia en 
Cataluña (SC’07): el cambio climático

La Semana de la Ciencia en Cataluña es la primera experiencia en 
aglutinar agentes de divulgación científica, en Estado español. En los 
años posteriores al 1996, otras comunidades autónomas han adop-
tado esta iniciativa y hoy, al menos 17 comunidades autónomas in-
vierten esfuerzo para concienciar sus habitantes para la discusión de 
temas científicos, a través del formato de Semana da Ciencia.

En Cataluña, este evento fue impulsado por la FCRI, el Departa-
mento de Innovación, Universidades y Empresas de la Generalitat de 
Cataluña, junto con 11 universidades de Cataluña, el Instituto de Estu-
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dios Catalanes (IEC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y la Asociación Cata-
lana de Comunicación Científica (ACCC). Este evento cuenta también 
con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

En 2007, la SC ha dedicado su temática principal al cambio climáti-
co, un fenómeno que según miles de expertos del mundo es una acti-
vidad causada por el hombre y cuya influencia afectan a toda la vida 
en la Tierra. Coordinada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI), cuenta con el apoyo tradicional de numerosas insti-
tuciones y entidades integrantes del Sistema Catalán de Investigación 
e Innovación (en total, 121 en esta edición).

Es la tercera ocasión en la que el evento sigue una línea iniciada en 
el 2005, en la que se propone un macroprograma coordinado de ac-
tividades de divulgación científica. En él, un gran tema de fondo sirve 
como hilo conductor –  aunque sin excluir por ello ningún otro –.

Según la organización de la SC’07 la participación del público fue 
de 100.000 personas en sus diferentes actos a lo largo de los 10 días 
dedicados a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Para aumentar 
el número de participante, la organización “alarga” su semana para 
poder cubrir dos sábados y dos domingos para que las familias puedan 
comparecer a las actividades programadas.

La SC suele estar dividida en cuatro tipos de actividades básicas. 
En 2007, fueron realizadas 152 conferencias y mesas redondas; 93  
jornadas de puertas abiertas 102 cursos y talleres; y 53 exposiciones 
contando con otros 59 actos. Del total concreto de 459 actos, 360 se 
concentran en las comarcas barcelonesas; 46 a las de Girona; 32 a las 
de Tarragona y 21 a las de Lleida. Entre las entidades participantes en-
contramos a 9 universidades catalanas; 26 museos; 14 ayuntamientos; 
8 asociaciones y sociedades científicas; 8 fundaciones; 9 empresas; 8 
centros de investigación con actividades propias; y 3 colegios profe-
sionales.

Actividades destacables de la SC’07: jornadas de puertas abiertas; 
exposiciones; conferencias y mesas redondas; cursos y talleres

Como hemos dicho, las 121 instituciones implicadas en la SC’07 
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ponen a disposición de los ciudadanos de Cataluña un extenso progra-
ma de jornadas de puertas abiertas, exposiciones, conferencias, me-
sas redondas, cursos y talleres. Estas actividades forman el eje central 
del evento con el formato de la SC.

En las jornadas de puertas abiertas han participado una cantidad 
muy diversa de instituciones y temas científicos. Así, fue ofrecida a la 
población visitas a fábricas de cava, a laboratorios de investigación 
cardiovascular, a parques de atracciones, a museos de ciencia y al Jar-
dín Botánico de Barcelona, entre otros locales.

Como hemos mencionado anteriormente, el cambio climático fue 
el leitmotiv de numerosas exposiciones incluidas al programa de la 
SC`07. Las universidades han sido responsables por el mayor número 
de exposiciones sobre temas igualmente variados. Han predominado 
exposiciones sobre astronomía y temas relacionados a la historia de 
la humanidad.

Las conferencias y mesas redondas de la SC’07 presentaron tambi-
én una diversificada presencia del cambio climático en diferentes fa-
cetas. Han sido particularme significativas las las conferencias y mesas 
redodndas relacionadas a temas tecnológicos y de salud.

La parte más práctica de las actividades, la de los cursos y talleres, 
han sido realizadas en su mayor parte por las universidades catalanas 
y sus temas preferidos fueron la geología, la biología y la tecnología.

Nuevas propuestas para la SC

La FCRI, ha elaborado algunas actividades que buscan dinamizar el 
evento. Se pretende, de esta manera que la SC sea “un acontecimien-
to social vivo y en continua evolución”.

4º Dia de la Ciència a les Escoles. El científic a l` Abast
Como un fenómeno mundial el número de jóvenes que optan por 

carreras universitarias ha decrecido. Por eso, uno de los retos funda-
mentales de la SC es impulsar el conocimiento de la ciencia y las voca-
ciones científicas entre los estudiantes de ESO y Bachillerato. Durante 
una hora y media, 106 científicos procedentes de las más diversas ins-
tituciones de investigación de Cataluña, realizaron simultáneamente 
una conferencia cada uno sobre temas diferentes en el mismo número 
de centros de Educación Secundaria de toda  Cataluña.
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12º Concurso de Webs de Ciencia para Escuelas
Esta actividad ha sido organizada por el Departamento de Educaci-

ón de la Generalitat de Cataluña en colaboración con la FCRI.
Las páginas web aspirantes podían tener el formato blog y wiki, y 

debían tratar cualquier tema del currículum escolar, con la condición 
de presentar enfoques y metodologías propios de un trabajo científi-
co. Los trabajos, incluidos los de investigación de Bachillerato, eran un 
buen punto de partida para desarrollar estas páginas.

¡Circuitos! Paseos por la Ciencia y la Historia en Barcelona
El Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 

Generalitat de Cataluña ha organizado la actividad ¡Circuitos! Paseos 
por la ciencia y la historia en Barcelona. De participación gratuita ofre-
cía cinco itinerarios dramatizados diferentes a los cuales un guía y un 
actor acompañarán a los participantes para conocer en primera mano 
los escenarios científicos barceloneses protagonistas de los ámbitos 
temáticos Mujeres de ciencia (10 de noviembre); Eureka. Inventores 
y descubridores en Barcelona (10 de noviembre); Salud y ciencia. De 
los hospitales medievales a las instituciones médicas actuales (11 de 
noviembre); Las fuentes de energía en la Ciudad Condal (17 de noviem-
bre); y Cifras y letras. La enseñanza y las agrupaciones científicas (18 
de noviembre).

Actividades Científicas Letonas en la SC’07: El Proyecto Wonders
La 12ª Semana de la Ciencia en Cataluña incorporará como no-

vedad actividades divulgadoras procedentes de la Universidad de 
Letonia (Latvijas Universitate). La presencia letona figura dentro del 
Programa Europeo Wonders en el cual participa la FCRI. En la muestra 
titulada Wireless technologies for health monitoring (Tecnologías ina-
lámbricas para el control sanitario), la Universidad de Letonia ha de-
sarrollado diversas demostraciones científicas, como dos talleres que 
expusieron herramientas rápidas para el control de la salud humana 
diseñadas por investigadores de este país.

La Setmana de la Ciència como evento de 
popularización del conocimiento

Para comprender la SC como un evento de popularización del co-
nocimiento consideramos importante destacar algunos datos del ca-
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pítulo “Diferencias en Percepción y Seguimiento de la Ciencia y la Tec-
nología por Comunidades Autónomas”, un estudio hecho por Millán 
Aroyo Menéndez.

Para hacer diferencias entre la percepción del público sobre la 
ciencia y la tecnología por comunidades autónomas, el estudio ha 
considerado cuatro indicadores de seguimiento: visitantes a museos 
de ciencia y tecnología en los últimos 12 meses, participación en la 
Semana de la Ciencia durante 2006, personas que afirman ver docu-
mentales en TV sobre ciencia y tecnología y lectores de libros sobre 
dichas temáticas. 

Cataluña aparece junto a Madrid, La Rioja y Murcia con los índices 
de seguimiento más elevados, mientras que Galicia, Cantabria, Ex-
tremadura, Asturias y Canarias ocupan las últimas posiciones en este 
apartado. 

En el cruce de datos sobre los indicadores, la autora encuentra re-
levante la relación entre el número de actividades de la Semana de la 
Ciencia y las visitas a museos de ciencia y tecnología.

Según este estudio la percepción pública de los catalanes mues-
tran que el 4,9% de los encuestados en Cataluña han participado en  
alguna actividad de la Setmana de la Ciència en 2006, mismo año en 
el que este estudio sitúa a Cataluña como la segunda comunidad au-
tónoma en número de actividades realizadas en eventos similares a la 
SC, que se realiza cada año en 17 comunidades autónomas españo-
las. Cataluña responde por 834 actividades, mientras Madrid lidera el 
ranking con 1.078 actividades. El tercer puesto, lo ocupa Murcia con 
313.

Indicadores de las 12 ediciones de la SC

Después de haber visto las actividades de la SC`07 y algunas nue-
vas estrategias para comunicar el conocimiento (Dia de la Ciencia a 
les Escoles, concursos de páginas web, paseos científicos y el proyecto 
Wonders) consideramos que nos queda por evaluar dos importantes 
aspectos de la SC: su distribución geográfica  – las localidades – y las 
instituciones responsables por la elaboración de las actividades  – las 
instituciones –.
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Figura 1. Localidades, Instituciones y Actividades en las 12 ediciones de la SC

Fuente: FCRI

El gráfico muestra la progresión de los tres referentes a lo largo de 
los doce años de SC.

El creciente número de todos los indicadores es interrumpido en 
2005. Según una hipótesis de la misma organización de la SC este 
fenómeno se produce debido a la opción de elegir un gran tema de 
fondo. Esto pudo haber producido una disminución del número de 
instituciones inscritas, que no se sienten identificadas con la propues-
ta. Por otra parte, en este mismo espacio de tiempo ha aumentado el 
interés de la prensa en cubrir el evento con un marco principal, como 
veremos más adelante.

Localidades de la SC: mapa de la divulgación científica en Cataluña

Tomando como referencia los municipios que han participado en 
alguna edición de la SC podemos establecer un mapa de la divulgación 
científica en Cataluña. Creamos que la participación de los distintitos 
municipios catalanes puede llevar a ser mucho más significativa que 
los 174 que han integrado de la SC, a lo largo de sus doce ediciones. 
Sin embargo, el evento abarca una parte representativa de los 946 
municipios de Cataluña, poco menos de un 20%. Sin embargo, solo 
60 localidades superan los 20.000 habitantes, algo que no debe su-
poner un obstáculo para la organización del evento, pero plantea el 
difícil y atractivo desafío de trabajar sus conceptos científicos desde 
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pequeñas localidades.
Otro dato a tener en cuenta es que 2/3 de los 7.134.697 habitantes 

viven en la Región Metropolitana de Barcelona, lo que explica el gran 
número de actividades que tienen lugar en la capital catalana. A partir 
de una base de datos generada por el análisis cuantitativo de institu-
ciones y localidades participantes de la SC hemos llegado a números 
que nos permiten analizarlos y compararlos.

De un total de 174 localidades que han participado en alguna edi-
ción del evento, 50 lo han hecho en ocho o más ocasiones. De manera 
general el perfil de las localidades es de mediano a grande porte y 
están bien repartidos entre las comarcas catalanas.

Sin embargo, el número de localidades que han participado en dos 
o solamente una edición puede considerado alto. De los mismos 175 
municipios de la muestra, 85 han participado en una o dos ocasiones. 
Exactamente el perfil contrario tienen las localidades con escasa par-
ticipación en la SC. Generalmente, son localidades con pocos habitan-
tes, lejos de los grandes centros urbanos.

En un ámbito más amplio, el de las comarcas catalanas, de sus 41 
unidades locales, la SC no llega solamente a Alt Urgell, que se situa en 
la provincia de Lérida. Limita al norte con Andorra, responsable por 
el 0,3% de la población catalana o poco menos de 20.936 habitantes. 
Curiosamente existen diez comarcas con menos habitantes que el Alt 
Urgell. Por otro lado, la comarca con más municipios que participan 
de la SC es Osona, con 16 municipios entre los cuales: Seva, Manlleu, 
Centelles, Gurb y Vic (capital)

Tal como se esperaba en un primer momento, antes de un análi-
sis de los números de la base de datos elaborada para este estudio, 
existe una relación directa entre el porcentaje de la población y los 
municipios presentes en la SC. En las cinco principales comarcas cata-
lanas – Barcelonés, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme y Val-
lés Oriental – responsables por el 65,03% de la población de Cataluña 
se sitúan 50 municipios con presencia marcada en la SC. El número 
de actividades realizadas en estas ciudades, obviamente, también es 
bastante elevado respecto a las zonas más rurales.

Respecto a las provincias, Barcelona lidera el número de munici-
pios activos en la SC (91), seguida por Girona (34), mientras Lleida y 
Tarragona completan la lista con 25 y 24 municipios respectivamen-
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te.
Hemos podido constatar que muchas de las instituciones no tie-

nen una participación seguida en el evento por lo que consideramos 
importante que haya un acompañamiento por parte de los organiza-
dores sobre la importancia y aplicabilidad de la participación de la ins-
titución en la SC.

La diversidad de temas tratados por las instituciones que forman 
parte de la SC es seguramente el factor más llamativo de la muestra. 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de instituciones colabo-
radoras u organizadoras de eventos en el SC: 164 universidades o cen-
tros relacionados a una actividad universitaria, 85 museos, 62 institu-
tos de investigación, 72 ayuntamientos, 29 sociedades catalanas,  25 
bibliotecas y 13 parques naturales.

Sin embargo, el escaso número de instituciones que podrían tener 
un significativo impacto en la elaboración de actividades también es 
digno de registro: 4 casales, una embajada (la de Francia), 1 librería, 
3 hospitales y 2 revistas. Pensamos en otras instituciones y lugares 
públicos como asociación de vecinos, cines, teatros como maneras de 
dar a conocer tanto el evento como su propuesta de divulgar la cien-
cia.

La SC y la Prensa

Este año, la publicación de la SC, ha tenido una vez más un amplia 
distribución en Cataluña – 250 mil ejemplares distribuidos como en-
carte de El Periódico y 40 mil junto al Medi Campus (periódico gratuito 
distribuido en universidades catalanas).
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Figura 2. Impactos Mediáticos en los últimos 4 años

Fuente: FCRI

El gráfico demuestra que en los últimos años el número de impac-
tos mediáticos oscila de manera diferente en los cuatro vehículos de 
comunicación – televisión, radio, Internet y prensa escrita.

Sin embargo, es clara la preferencia de la prensa escrita por temas 
relacionados a la SC. En los años analizados en la muestra se ve que 
solo los impactos en Internet en el 2006 rebasa el número de veces en 
las que la SC se vio reflejada en los periódicos locales.

Previo a la realización de la SC la Fundación Catalana per a la Recer-
ca i la Innovació (FCRI) se encarga de divulgar el evento en Televisión, 
con un spot publicitario y de repartir folletos, carteles y banderolas 
por las ciudades que acogen el evento.

Conclusiones

- La SC tiene un potencial muy grande para abarcar de manera más 
amplia el territorio catalán. Para ellos será necesaria una actuación 
efectiva de los agentes citados anteriormentz (universidades, museos 
de ciencia, universidades, empresas, centros de investigación y escue-
la, entre otros).

- Es necesario que estos agentes, además de trabajar en red y des-
de el ámbito local lo que permite crear situaciones en las que el públi-
co poco habituado a participar del evento se vea implicado a partici-
par del debate científico
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- El estudio a fondo de los indicadores de la SC permite la elabo-
ración de elaboración de estrategias de comunicación más eficientes 
y mejor dirigidas. Pretendemos que sea una herramienta útil para la 
elaboración de políticas de divulgación científica para la región de Ca-
taluña.

- Queda claro que la SC es un evento de sensibilización del público 
que pretende despertar la curiosidad, estimulando la búsqueda por 
informaciones, o captar la atención del público para determinados 
temas.

- Un acompañamiento más cercano a las instituciones podría supo-
ner una mayor adhesión por parte de las instituciones.
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Resumo

Neste artigo discutimos o sentido da informação científica do pon-
to de vista das publicações especializadas e do jornalismo científico. 
A necessidade que tem a ciência de reduzir a opacidade deste campo 
para alcançar a sociedade com uma linguagem acessível. Este que é o 
foco do jornal Sapiência, editado pela Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Piauí – FAPEPI. Temos como parte dos resultados 14 edições pu-
blicadas cada uma delas trata das pesquisas e dos diversos modos de 
desenvolvimento de C&T no Piauí, repercutindo ou informando acerca 
do que os cientistas estão produzindo. 

Introdução

Neste artigo, discutimos o sentido da informação científica, tanto 
do ponto de vista das publicações especializadas (as revistas cientí-
ficas) quanto da prática jornalística, o jornalismo científico. A neces-
sidade que tem a ciência de reduzir a opacidade deste campo para 
alcançar a sociedade com uma linguagem acessível sem que, no en-
tanto, precise apelar a vulgaridade.

Os cientistas ao longo da história têm trabalhado no sentido de 
buscar respostas para temas cada vez mais diversificados. Na maioria 
das vezes estas respostas remetem a outras dúvidas e questões ainda 
mais intrincadas. Por isso mesmo, a prática científica não pode nunca 
considerar esgotadas suas questões e suas buscas. A ciência, por na-

1 Presidente da Fapepi e Professor Associado da UFPI 

2 Jornalista da Fapepi e Editora do Sapiência

3 Diretor Técnico-Científico da Fapepi e Professor Adjunto da UFPI
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tureza, é inovadora e insatisfeita, produz por amostras e estas amos-
tras, algumas vezes, são bastante reduzidas. Os espaços de certeza 
são ainda menores, mas é o acúmulo destes dados que faz avançar o 
conhecimento de forma segura, porém, lenta. 

Sabemos o quanto à ciência tem contribuído para a resolução de 
muitos dos infindáveis problemas que afligem a humanidade. Ciên-
cia e Tecnologia são itens cada vez mais solicitados a dar respostas a 
questões de toda ordem. Evidentemente, nas regiões em que o de-
senvolvimento econômico alcançou estágios mais avançados, onde o 
investimento em pesquisa é mais significativo, o acúmulo de conhe-
cimento e as soluções apresentadas são, não apenas em maior quan-
tidade, mas, também, de grande relevância. Esta realidade está dire-
tamente vinculada aos níveis de financiamento em pesquisa que, por 
sua vez, contribui decisivamente para que o conhecimento adquirido 
funcione como vetor para que estágios ainda mais avançados sejam 
conquistados.

O desenvolvimento industrial e econômico, amparados nas pesqui-
sas científicas, adquiriram um estágio elevado e por conta disto tem 
conseguido propiciar inúmeros benefícios para a humanidade. Mas, 
ao mesmo tempo, produziram problemas novos e mais complexos. 
Cabe, então, à ciência buscar vencer também estes desafios produ-
zindo soluções para anular os efeitos danosos, principalmente no que 
diz respeito ao meio ambiente, e que seja capaz de reparar danos que 
porventura tenham sido causados em outras áreas. Um dos primeiros 
e importantes aspectos, neste sentido, é que não dá para continuar 
apresentando resultados apenas amparados em tecnologias de pro-
dução, é necessário, então, o engajamento da sociedade de tal modo 
que todos possam participar da divisão do bolo do conhecimento pro-
duzido através da pesquisa científica.

Sem dúvida, um dos impasses com que se defrontam os cientistas 
é o de tornar público as informações científicas. Num primeiro mo-
mento, a prática científica criou os meios de legitimação dos dados 
pesquisados através da publicação em periódicos próprios. As revistas 
científicas circulam no ambiente de pesquisadores e tornam conhe-
cidas novas descobertas, técnicas e procedimentos metodológicos 
para que outros pesquisadores possam não apenas conhecer, mas 
experimentar e a partir dali buscar ampliar os conhecimentos em no-
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vas descobertas. Mas os periódicos científicos permeiam num círculo 
muito restrito e alcançam uma parte muito específica de leitores, não 
conseguem mobilizar a população.

Por conta disto e de outros aspectos, ampliam-se a cada dia as 
publicações de cunho jornalístico, com caráter científico. O objetivo 
é, deste modo, popularizar as informações acerca da produção e dos 
produtos científicos através de uma linguagem mais transparente e 
com condições de, com isto, munir a sociedade de mais informações 
para que possa se posicionar criticamente diante dos avanços da ci-
ência. É sabido que, ainda hoje, há reclamações de cientistas acerca 
do modo como os jornalistas tratam as informações científicas. Tal in-
satisfação que tensiona os dois campos conduziu a que se adotassem 
posturas diferenciadas entre os cientistas. De um lado, a decisão de 
fechar ainda mais o campo de linguagem de tal modo a não dar acesso 
a dados a jornalistas, deixando a divulgação a cargo dos periódicos 
especializados. De outro, a decisão de estimular um tipo de prática 
jornalística que favoreça a que as informações científicas cheguem, 
sem grandes perdas, à sociedade que, em última instância, é quem 
deve ser beneficiária dos produtos da ciência.

Com este espírito foi que a Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Piauí – FAPEPI criou o Informativo Científico Sapiência. Este jornal tem 
assumido um papel importante na divulgação e tematização de de-
bates acerca da produção científica e da pesquisa no Estado do Piauí. 
Este papel tem sido tanto mais relevante quanto mais se observam às 
dificuldades e desigualdades regionais e, principalmente, por se tratar 
de produção científica num estado dos mais pobres da região. Condi-
ção esta que se apresenta mais impeditiva de iniciativas do gênero a 
partir das restrições de investimento em Ciência e Tecnologia diante 
de uma ordem de prioridades que parece se justificar pela premência 
de ações concentradas em outros setores cuja carência exige cuidados 
maiores.

Questões universais e pesquisa local

Ao mesmo tempo em que a pauta do Sapiência se volta, priorita-
riamente, para as pesquisas e os pesquisadores que a produzem no 
Estado do Piauí, o jornal preocupa-se em amplificar temas e produ-



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 59

ções mais gerais. O foco localizado justifica-se não apenas porque as 
informações possam estar mais próximas ou por motivos regionalis-
tas, mas para estimular e promover, como parte da política da FAPEPI, 
a pesquisa e a produção de conhecimento, estimulando a formação 
e a qualificação de cientistas. Ao mesmo tempo, tal política visa con-
tribuir para o desenvolvimento do Estado, da região e, conseqüente-
mente, do país. Mas, de modo algum, poderia perder de vista que o 
conhecimento, onde quer que seja produzido, é universal e patrimô-
nio a serviço da humanidade.

Evidentemente, ao lidar com investimentos em grande parte ad-
vindo de agências de fomento como CNPq, Finep, entre outros, o 
pesquisador tem a obrigação de aperfeiçoar-lo de tal maneira que, 
embora escasso, possa render mais do que seria possível para tornar 
viável a realização de seus projetos e lhe garantir uma margem se-
gura de cientificidade em seus resultados. Assim é a realidade desta 
região, infelizmente. Neste cenário, algumas vezes a equipe do jornal 
tem testemunhado expressões de surpresa pelo nível das pesquisas 
apresentadas pelo Sapiência e, mais ainda, pela qualidade editorial e 
gráfica do jornal.

Um outro aspecto que pode ser identificado como localizado é o 
que se pode chamar de “aprendizado do fazer jornalismo científico”. 
Isto porque este tipo de prática jornalística é nova no mundo inteiro, 
especialmente, no Brasil e, mais ainda, no Piauí. Só “a partir da década 
de 80 foi que se observou uma explosão do jornalismo científico em 
vários países, de acordo com Burkett (1990)4.”  Basta dizer que esta-
mos já com quatro anos de uma publicação de periodicidade trimes-
tral e até este momento o Sapiência não encontra concorrente em 
nosso estado. Dizendo de outro modo, o Sapiência é a único periódi-
co, a única mídia de massa, na área do jornalismo científico no Piauí. 

Deste modo, basicamente, o pouco conteúdo que se tem veiculado 
na mídia local sobre Ciência e Tecnologia, tem como ponto de partida 
alguma matéria publicada no Sapiência. Claro, algumas vezes, quan-
do um tema como aquecimento global é pautado na mídia nacional 

4 Fabiane Gonçalves Cavalcanti, “De olho na Ciência: a interação leitor/pesquisador 
através do jornal” In Jornalismo Científico: teoria e prática: Portal do Jornalismo Cien-
tífico. http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalis-
mo_cientifico/artigo23.php
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acaba repercutindo de alguma maneira na mídia piauiense, mas fora 
isto, a principal fonte de informação científica para as publicações de 
massa no Piauí são as matéria do Sapiência.

Uma questão de identidade

Do ponto de vista do seu projeto gráfico, o Sapiência é publicado 
em tiragens de 8 mil exemplares, em formato tablóide (27cm x 34cm), 
com 12 páginas e impresso em papel couchet brilhante 120g, policro-
mia nas capas e páginas centrais. Tem como característica uma en-
trevista em página dupla central que marca o eixo temático de sua 
pauta em cada edição. Em torno deste eixo giram outros aspectos que 
podem estar diretamente relacionados, ou não. Além disto, apresenta 
as editorias de opinião, divulgação de resumos de teses e livros edita-
dos no Piauí.

Sempre que é lançada uma edição, o conselho editorial se reúne 
para discutir uma nova pauta. A partir de então, a equipe de reporta-
gem cuida de contactar as fontes sugeridas e a definir os textos con-
forme a linha editorial e a personalidade gráfica do jornal. Algumas 
vezes as dificuldades se impõem de tal modo que o jornal pode alterar 
o seu eixo temático, mas o que é importante é que os objetivos tra-
çados de divulgação da ciência de valorização dos pesquisadores e da 
política de dar visibilidade a produção científica prevalecem sempre 
sobre quaisquer outros critérios. Deste modo, tem-se conseguido pu-
blicar um jornal que cresce em credibilidade e interesse na sociedade 
como um todo e, especialmente, na comunidade científica.

O jornalismo científico do sapiência
 

As edições do Sapiência tem buscado dar visibilidade a resulta-
dos das pesquisas científicas realizadas no Piauí e, ao mesmo tempo, 
aproximar e destacar as discussões neste setor que tenham relevância 
nacional e/ou internacional. É assim que tem ocupado espaço de dis-
tinção, inclusive, esta que resultou na publicação deste artigo.

A seguir, apresentamos um breve resumo do que trataram as edi-
ções até este momento publicadas, como modo de indicar os resulta-
dos alcançados e, ao mesmo tempo, despertar o interesse de novos 
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leitores, aqueles que se sintam identificados com os temas pautados 
até este momento.

O começo de um empreendimento deste porte parece sempre 
problemático. Não bastam as restrições de ordem financeira, preci-
sam também definir-se uma pauta que corresponda às expectativas 
de um veículo de comunicação identificado com os propósitos de uma 
instituição de amparo a pesquisa, num numa região sem a tradição 
de iniciativas jornalísticas deste porte. Mas, vencidas as limitações, 
conseguimos dar início a este projeto.

Edições e temas abordados

O primeiro número trouxe como entrevista central uma aborda-
gem sobre as primeiras pesquisas no Piauí com alimentos transgêni-
cos, realizadas, principalmente, na Embrapa Meio Norte. O impacto 
ambiental na produção em larga escala desses produtos e os riscos 
para a saúde foram abordados pelo pesquisador Valdomiro Aurélio 
Barbosa de Souza. Nesta mesma edição, o Sapiência publica uma pes-
quisa inédita sobre o poder de cura e da prevenção de doenças com o 
caneleiro, árvore-símbolo de Teresina. Comprovadamente, esta plan-
ta, apresenta propriedades analgésicas, antiinflamatórias, antimicro-
bianas e anti-ulcerogênicas. 

Nesta linha de temas científicos pautados pela mídia nacional, o 
Biodiesel, veio a ser matéria de capa da segunda edição. Uma entre-
vista com o pioneiro em pesquisa sobre biocombustível no Brasil, o 
químico cearense Expedito Parente, ocupa as duas páginas centrais a 
pretexto de promover o debate e ocupar espaço a partir do foco da 
ciência. Além disto, aborda as pesquisas realizadas pela UFPI a respei-
to do combustível alternativo. O informativo também traz resultado 
de pesquisa na apicultura, estudos sobre o genoma do calazar, entre 
outros assuntos.

O terceiro número do Sapiência traz como destaque um repor-
tagem acerca de um importante produto da economia piauiense, a 
cajuína. Somente na época em que o informativo foi publicado é que 
as pesquisas sobre as condições de fabricação do produto, manuseio 
e aproveitamento é que começavam a ser desenvolvidas. Apesar do 
indiscutível potencial que tem o produto, ele ainda é produzido no 
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Estado de forma artesanal. A edição também abordou um estudo em 
rede, no cerrado piauiense, que aponta nesta região uma biodiversi-
dade única, uma variedade de animais e plantas não encontrados em 
quase nenhuma outra parte do país.

A edição de número quatro foi voltada ao quadro das pesquisas e 
pesquisadores do Piauí, a maioria concentrados na UFPI e na Embrapa, 
bem como o número de mestres, doutores e como os investimentos 
nesse setor ainda são pequenos. A reportagem também destaca as 
universidades públicas como as maiores produtoras de ciência do país. 
São estas universidades que concentram o maior número de cursos de 
pós-graduação. Destaque para a entrevista com o então presidente 
da Associação Brasileira de Ciência – ABC, Eduardo Moacir Krieger.

Pesquisas realizadas no Estado, tendo como precursora a arqueó-
loga Niéde Guidon, mostram que o Estado é um celeiro de achados, 
um verdadeiro tesouro arqueológico, tanto no Sul, quanto no Norte 
do Estado. Este tema que serve de eixo para a quinta edição mostra o 
quanto este assunto tem provocado o interesse da comunidade cien-
tífica nacional e até internacional, tomando como referência o que 
é desenvolvido no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde Gui-
don levanta uma teoria do povoamento nas Américas, através de seus 
achados. Já nessa edição, o Sapiência se adiantou para mostrar que o 
Estado já está dando seus primeiros passos para estudos sobre a na-
notecnologia, em parceria com pesquisadores de outros estados. 

Na sexta edição, tem maior destaque um levantamento feito pela 
Embrapa sobre os recursos hídricos do Estado. Também sobre o tema, 
uma entrevista com o então presidente da Agência Nacional da Água, 
José Machado, que ressaltou a importância das bacias do Piauí, e en-
trevista também com o secretário Estadual de Meio Ambiente, Dalton 
Macambira, sobre a necessidade de conter o avanço da poluição de 
nossos rios. Além disso, o Informativo aborda pesquisa sobre teste 
que pode trazer um tratamento fácil, menos doloroso e com melhores 
resultados contra o calazar em humanos. Publica ainda uma pesquisa 
da UFPI que mostra o perfil genético da população de Teresina.

O efeito da desertificação na região de Gilbués, município a 797 
km ao Sul da capital Teresina, foi o tema da sétima edição. Á área sem 
vegetação e que é tomada pela erosão tem sido uma preocupação 
de cientistas de vários países. A abordagem é que pela primeira vez 
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na história, a ciência, com apoio de projetos e recursos locais e na-
cionais, está mostrando que é possível, com técnicas e experimentos 
eficientes, transformar o cenário. Neste número foram abordados os 
trabalhos dos pesquisadores que estão revertendo à paisagem para o 
seu tom original, com muito verde. O Sapiência traz também reporta-
gem sobre o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 
e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAN, criado pelo governo federal 
para integrar ações e programas dos vários ministérios, como forma 
de conter a desertificação nas áreas mapeadas e susceptíveis à deser-
tificação no Brasil.

A edição de número oito trata, principalmente a contribuição da 
pesquisa para a produção de crustáceos no litoral piauiense. Tanto 
o camarão, como o caranguejo, existentes no Piauí, passaram a ser 
vistos com novos olhos, depois que cientístas começaram a realizar 
pesquisas tanto na Embrapa Meio Norte, quanto por pesquisadores 
doutores do Programa de Desenvolvimento Científico e Regional - 
DCR, programa existente graças à parceria entre a FAPEPI e o CNPq. 
Esse tema foi abordado através das novas tecnologias, as melhorias da 
forma de manejo, estrutura, comportamento, produção, qualidade, 
reprodução e melhoramento genético. Neste mesmo número, apre-
sentou-se reportagens sobre patrimônio imaterial e bens culturais 
móveis e o Programa de Residência Agrária, do Incra.

No campo da pesquisa em educação, a edição de número nove 
aborda as questões que dizem respeito à violência social, especialmen-
te a violência nas escolas. A violência em que os agentes são jovens 
tem se tornado uma preocupação em vários países e as pesquisas po-
dem ser um instrumento importante no aperfeiçoamento das políti-
cas públicas e na forma de construir métodos eficazes de educar para 
um futuro melhor. Pensando nisso, o informativo resolveu aprofundar 
o tema sobre violência nas escolas piauienses e suas conseqüências. 
Em entrevista, a Dra. da UFPI Maria do Carmo Alves Bonfim destacou 
que as escolas não estão preparadas para a problemática e a violência 
não será combatida, enquanto não houver políticas para distribuição 
da renda familiar e inclusão do jovem no mercado de trabalho. Outro 
destaque foi reportagem sobre um tema histórico: os índios tremem-
bés, os primeiros habitantes do litoral piauiense.

Na décima edição, destaque para o estudo das plantas medicinais 
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no Piauí para fins fitoterápicos, ou seja, medicamentos produzidos por 
meio do princípio ativo de plantas, em especial o caneleiro, planta que 
está cientificamente provada que é, entre as estudadas, a que possui 
mais potencialidades terapêuticas. Além de estudo sobre as potencia-
lidades fitoterápicas do gênero Protium;, descoberta de medicamento 
genérico contra a esquizofrenia e enfoque no estudo sobre investi-
gação e catalogação de espécies medicinais para preservação na na-
tureza. Completando o tema, uma entrevista com o pai do projeto 
Farmácia-Viva, cearense Francisco José de Abreu Matos. 

A riqueza da literatura é homenageada na décima primeira edição, 
no momento em que se comemora os cem anos da literatura piauien-
se, focalizando a pesquisa acadêmica voltada ao estudo da obra de 
H. Dobal, Assis Brasil e Torquato Neto, autores que muito bem repre-
sentam o elevado nível estético alcançado pela Literatura Piauiense. 
Torquato Neto, por exemplo, foi um dos criadores da Tropicália, que 
teve entre outros ícones Caetano Veloso, Gilberto Gil e José Carlos Ca-
pina. Fechando o tema, entrevista com o romancista Francisco Assis 
Almeida Brasil, um dos maiores poetas piauienses e brasileiros, que 
escreveu a famosa tetralogia, que já foi tema de estudo de vários pes-
quisadores. 

O material publicado na décima segunda edição mostra que com 
apoio e estímulo, os pesquisadores conseguem fazer fluir seu talento 
e contribuir, sobremaneira, para o desenvolvimento do país através 
de suas pesquisas. Esta edição apontou estudiosos que tiveram reco-
nhecimento pelo seu árduo projeto para engrandecimento da ciência. 
Um exemplo é a reportagem com a Dra. Telma Maria Evangelista de 
Araújo, premiada com seu estudo sobre efeitos da vacina. Fechando 
o tema, entrevista com o pesquisador paulista Fernando Galembeck, 
escolhido pelo CNPq como o melhor pesquisador do Brasil, em 2006.

No universo científico cabe destacar também os programas de 
pós-graduação  strictu sensu, especialmente porque une eixos fun-
damentais como educação e ciência. Em sua décima terceira edição 
o jornal Sapiência trata dos mestrados de Educação e o de Ciência 
Animal como os primeiros programas de pós-graduação implantados 
no Piauí e como funcionam há mais de 15 anos na UFPI. Daí a publica-
ção de uma edição especial, ressaltando a história desses programas 
e algumas de suas pesquisas relevantes. Como exemplo, pesquisa que 
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aborda a educação de pessoas com deficiência visual. O complexo de 
laboratórios e pesquisas no Centro de Ciências Agrárias fez o progra-
ma conquistar o primeiro doutorado no Piauí em 2006.  

Nesta mesma linha continuou o Sapiência, apresentando na déci-
ma quarta edição os programas stricto sensu do Estado. Desta feita, 
tratando de novos programas, como o Mestrado de Ciências e Saúde 
e o de Políticas Públicas, ambos implantados na UFPI, foram os pro-
gramas que, avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior – CAPES, obtiveram conceito 4, nota esta que 
capacita-os a propor cursos de doutorado. 

Quando este texto for publicado, outra edição estará se encami-
nhando para publicação. É a dinâmica da continuidade de um projeto 
que não esmorece com as dificuldades e que procura levar adiante os 
seus objetivos traçados desde o início: divulgar a ciência e os resulta-
dos das pesquisas no Piauí.

Considerações finais

Entendemos que os resultados alcançados até aqui contribuem po-
sitivamente para reafirmarmos os propósitos da instituição FAPEPI e 
o seu compromisso com o Estado do Piauí. As informações divulgadas 
pelo Sapiência passam pelos critérios de rigor peculiares ao campo 
da ciência, porém, amparadas pela necessidade de transparência que 
exige a prática jornalística. Aos poucos, vão-se formando interesses 
entre praticantes dos dois campos e vão-se concretizando perspecti-
vas de que um e outro percebam o que há de comum em seus desejos: 
municiar a sociedade com informações que lhes possam ser úteis de 
algum modo e, ao mesmo tempo, indiquem que o espaço a ser ocupa-
do é imenso. Por mais que façamos, muito ainda restará por fazer.

A participação dos cientistas sugerindo novas temáticas, enviando 
material para publicação ou dando entrevistas para o jornal confir-
ma também a sua credibilidade e coloca sobre cada uma das pessoas 
que ajudam a produzir este informativo uma responsabilidade muito 
maior. 

Em ciência, a verdade está sempre à beira do abismo e as convic-
ções são breves e instáveis. Se a busca dos pesquisadores é inesgotá-
vel, cabe ao Sapiência estar atento ao que pode se constituir tema de 
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seu interesse e tentar dar publicidade, de modo claro, aquilo que a 
ciência tem para dizer e que for de interesse social.

Aprender é a ordem, do mesmo modo que realizar é um impe-
rativo. Certamente, quem faz o Jornal Sapiência aprende realizando 
cada nova edição. Aprende não apenas novos modos de fazê-lo, mas, 
sobretudo, aprende a perceber as diversas maneiras que há de rela-
cioná-lo interna e externamente com as diversas práticas sociais, de 
tal modo que o seu fazer não seja apenas o cumprimento de uma ta-
refa, mas, principalmente, a contribuição para que cada dia o mundo 
possa tornar-se melhor. Começar pelo pequeno espaço em que nos 
inserimos é certamente um começo.
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Resumo

Apresentamos neste trabalho um estudo sobre a regionalização da 
ciência através do uso da literatura de cordel, onde foi analisada a uti-
lização desta como uma ferramenta estratégica no auxilio ao ensino 
de Física. Nossa pesquisa foi realizada com um grupo de estudantes da 
rede estadual. Com o objetivo de possibilitar uma melhor compreen-
são sobre as diferentes possibilidades e tendências dessas práticas de 
ensino, de modo a levar os estudantes a obterem uma maior motiva-
ção para aprender Física

Introdução

Devido à grande insatisfação que vem crescendo, com o método 
tradicional de ensino, que repassa o conteúdo de forma não crítica, 
valorizando a memorização indiferente por parte dos estudantes, 
como é o caso do ensino de Física na Educação Básica, que ainda se 
caracteriza pelo excesso de atenção dada aos exercícios repetitivos, 
cuja abordagem privilegia o uso de algoritmos matemáticos em detri-
mento da compreensão de aspectos relacionados a situações e/ou aos 
fenômenos envolvidos (Luiz Clemente e Tânia Marlene). Configura-se 
assim um claro distanciamento entre os conteúdos ministrados e a 
realidade cotidiana, daí viu-se necessária a busca de uma prática pe-
dagógica voltada para um aprendizado mais significativo. Nesse senti-

1 UEPB/Departamento de Física/jairstefanini@yahoo.com.br
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Regionalizando a ciência: a física em cordel
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do, as pesquisas feitas sobre idéias prévias que surgiram a quase três 
décadas, mostrando a importância de se considerar às idéias prévias 
acerca de conhecimentos científicos que os alunos levam com sigo 
para a sala de aula, representa um passo para que o enfoque passivo 
em que o aluno era visto como um receptáculo de conhecimentos, 
desse lugar a uma abordagem construtivista de ensino. Atualmente a 
grande dificuldade em se levar esse novo conceito de ensino para sala 
de aula, tem sido a dificuldade de elaboração de estratégias de ensino 
coerentes com os modelos teóricos.

Na tentativa de subsidiar o trabalho docente buscando superar 
situações como a citada anteriormente, uma vez que é bem conhe-
cida, principalmente na região nordeste, a literatura de cordel pode 
apresentar várias temáticas como, folhetos de discussão, romances, 
História de valentia e até mesmo funcionar como jornais. Usamos essa 
grande possibilidade para elaborar um cordel, onde este trouxesse 
conceitos, definições e curiosidades sobre o estudo dos fluidos, como 
uma forma de dinamizar a aula e torná-la um pouco mais atrativa para 
os alunos como também mostrar que a Física pode ser transmitida de 
maneira mais atrativa, ao invés da maneira bem matemática que é 
passada tradicionalmente (Luiz Clemente e Tânia Marlene). Sabendo 
dessas possibilidades, propomos neste trabalho o seu uso em sala de 
aula, com o objetivo de proporcionar aos estudantes um aprimora-
mento de suas idéias sobre o conceito, relações e utilizações não só na 
escola, mas também no seu dia-a-dia sobre o estudo dos fluidos.

Textos de divulgação científica 

Partimos do pressuposto que os Textos de Divulgação Científica 
(TDC) se constituem em recursos alternativos interessantes para as 
aulas de Física, eles apresentam uma estrutura, foco e redação dife-
rentes daquela apresentada pelos  livros  didáticos,  não  podendo  ser  
apenas  lidos  em  sala  de  aula, mas  que  deva  haver  uma  forma  que  
propicie,  por  exemplo,  a  análise  textual;  a realização de questiona-
mentos; a troca de idéias e a elaboração de sínteses. 

Os livros didáticos, que atualmente, se constitui praticamente no 
único recurso didático utilizado pelos professores, não apenas para o 
trabalho com os alunos, como também para o preparo de suas aulas. 
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A concepção tradicionalista de ciência e de seu ensino é, em parte, 
uma das grandes responsáveis pela atual insatisfação demonstrada 
tanto pelos alunos quanto pelos professores em relação às aulas na 
área de Ciências Naturais (Luiz Clemente, Tânia Marlene).

Os textos de divulgação científica podem ser uma alternativa para 
o professor que tem a intenção de “fugir dos textos carregados de 
informações formais” (Luiz Clemente, Tânia Marlene). A utilização da 
leitura desse tipo de texto, mediante uma abordagem que leve em 
consideração o caráter dinâmico e causador de uma metalinguagem 
favorecedora da compreensão do conteúdo e do entendimento de 
formas de expressão do conhecimento científico, pode colaborar no 
envolvimento significativo dos estudantes com o texto, o que pode 
promover o prazer em ler (Luiz Clemente, Tânia Marlene).

É importante trabalharmos, nas aulas de Física, com materiais tex-
tuais que abordam assuntos afins a disciplina, mas, que tenha estrutu-
ra, intencionalidade e redação diferente daquela presente nos livros 
didáticos. 

É sugerido que no início dos trabalhos com uso de TDC, os alunos 
sejam divididos em grupos para que, de forma cooperativa, busquem 
soluções para a situação-problema proposta. Os alunos devem ser 
instigados a buscar suas próprias explicações e formular métodos de 
trabalho de modo a explorar diferentes possibilidades e ainda formu-
lar os próprios questionamentos (dúvidas não resolvidas) que serão 
encaminhadas ao grande grupo, para discussão.

Uma breve História do cordel

Inspirado na literatura francesa de colportage, nos romances e 
pliegos sueltos ibéricos e na própria literatura de cordel portuguesa, 
a nossa literatura de cordel nasceu e desenvolveu no nordeste brasi-
leiro, contando as sagas do povo sertanejo (Ademar Lopes Jr). O pri-
meiro folheto que se tem noticia foi publicado na Paraíba por Leandro 
Gomes de Barros, em 1893. Acredita-se que outros poetas tenham 
publicado antes, como Silvino Pirauá de Lima, mas a literatura de cor-
del começou mesmo a se popularizar no início deste século (Ademar 
Lopes Jr).

Contrariando a austera realidade do alto grau de analfabetismo, a 
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popularização da Literatura de Cordel no Nordeste se deu mais pelo 
esforço pessoal dos poetas cordelistas, fora dos círculos culturais aca-
dêmicos, contando suas histórias nas feiras e praças, muitas vezes ao 
lado de músicos. Os folhetos eram expostos em barbantes (daí o nome 
cordel) ou amontoados no chão. 

Pode-se falar em literatura de cordel como um conjunto de au-
tores, obras e público. O poeta cordelista, na maioria das vezes de 
origem humilde e proveniente do meio rural, migrava para os centros 
urbanos onde passava a tirar seu sustento da venda dos folhetos, che-
gando, algumas vezes, as funções de tipógrafo e editor. Os temas da 
Literatura de Cordel a muito são estudados por folcloristas, sociólogos 
e antropólogos, que chegam a apresentar polêmicas e algumas vezes 
contraditória quanto a sua classificação. 

Os folhetos de cordel possuem um número variável de páginas, 
8, 16, 32 ou 48. Os dois primeiros tipos são geralmente usados para 
contar algo ocorrido na região os chamados versos noticiosos (Ade-
mar Lopes Jr). Os mais longos são os romances, que narram histórias 
de ficção ou da cachorrinha. Os versos são escritos em sextilhos – es-
trofes de seis linhas com sete sílabas cada uma, com os seguintes es-
quemas de rimas: AXBXCX. Raramente também são escritas em sep-
tilhas (AXBXCCX) ou décimas, que obedece ao esquema de rimas já 
consagrado na categoria de viola, ABBAAXXOOX (Ademar Lopes Jr). 
As características gráficas e temáticas dos folhetos podem variar de 
acordo com o deslocamento da área de atuação do poeta que, muitas 
vezes, se depara com um público de concepções e comportamentos 
diferentes aos do matuto nordestino.

Vemos na literatura de cordel uma poderosa manifestação da cul-
tura popular nordestina. As histórias do cotidiano ficam ainda mais sa-
borosas ao serem lidas em voz alta, são ainda hoje impressas de forma 
artesanal em papel jornal e ilustradas com xilogravura. Assim o cordel 
foi e continua sendo uma das formas de comunicação mais autênticas 
nas pequenas cidades da região nordeste (Ademar Lopes Jr).

Metodologia

A questão do método na pesquisa em Ciências Sociais referindo-se 
à educação, tem sido objeto de inúmeras discussões e produção de 
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vários textos no sentido de esclarecer sua relevância para o enfren-
tamento dos problemas educacionais de uma maneira geral. Uma das 
principais preocupações tem sido: que caminhos e instrumentos de-
vem ser utilizados para aumentar o grau de precisão e confiabilidade 
dos resultados da pesquisa? Apesar da impossibilidade de respostas 
finais, quando se trata de analisar fenômenos sociais, é necessário 
aproximações cada vez mais fidedignas com relação ao fenômeno es-
tudado.

Buscando atingir estas condições e como são inúmeras as opções 
possíveis para investigar esse fenômeno, fizemos uma pesquisa com 
um grupo de estudantes da terceira série do ensino médio da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor José Borges de 
Carvalho, localizada na microrregião do brejo paraibano, tratando-se 
de uma região que tem como principal atividade à agricultura.

O ponto de partida metodológico é olhar o aluno como co-autor e 
sujeito da construção da experiência. A proposta inicial é despertar no 
aluno curiosidades e interesses pelos temas trabalhados, ao mesmo 
tempo levá-lo à participação efetiva na descoberta do mundo que o 
cerca. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa de estudo de casos com os 
alunos, como forma de caracterizá-los e direcionar os trabalhos dos 
professores. Os dados coletados a partir de um procedimento obser-
vacional e aplicação de questionário, foram tratados com procedi-
mentos estatísticos através do cálculo simples de porcentagem.

Optamos por priorizar a abordagem qualitativa usando como ins-
trumento de coleta de dados o questionário escrito semi-estruturado. 
O questionário (em anexo) foi constituído por perguntas abertas - são 
as que permitem uma livre resposta do informante - e fechadas - são 
aquelas que alguém responde assinalando apenas um sim ou não ou, 
ainda, marcando uma das alternativas, já anteriormente fixadas no 
formulário. Onde a qualidade das respostas foi o que configurou o as-
pecto mais importante desta análise. Ressaltamos ainda que os dados 
coletados são predominantemente descritivos e que a preocupação 
com o processo é maior do que com o produto.

Para Ausubel a aprendizagem significativa pressupõe que o mate-
rial a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz 
e que este manifeste uma disposição de relacionar o novo material de 
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maneira substantiva e não arbitraria a sua estrutura cognitiva (Morei-
ra, 1999; p. 23). Com esse intuito fizemos o uso da literatura de cordel, 
que é bastante popular na região, como um subsídio a aula a fim de 
desviar a atenção das aulas tradicionais, que quase sempre são volta-
das para resolução de exercícios repetitivos, e também servir como 
um auxílio ao professor para o preparo das aulas, uma vez que muitos 
professores se apegam apenas ao uso do livro didático.

O estudo dos Fluidos, tema escolhido para a nossa aula, foi es-
colhido de forma aleatória, e passado para a forma de literatura de 
cordel por um membro do próprio grupo, grupo este, formado por 
três estudantes do curso de Licenciatura em Física e um professor do 
departamento de Física da Universidade Estadual da Paraíba. 

A princípio dividiu-se a turma de forma aleatória em dois grupos, 
com 17 alunos cada. No primeiro grupo, chamado de turma 1, a aula 
teve início com uma pequena encenação seguida da leitura do cordel 
(em anexo), onde este descrevia os conceitos e fenômenos de forma 
bem contextualizada e relacionada com fatos corriqueiros no cotidia-
no dos alunos. Todos os conceitos e fórmulas, como também exem-
plos, foram retirados do próprio cordel a medida que a aula seguia. Ao 
termino da apresentação e descrição dos assuntos tratados pelo cor-
del, foi realizado um teste com os alunos, constituído de um questio-
nário com seis questões (em anexo) referente ao estudo dos fluidos, 
o relacionamento desses com fatos no seu cotidiano e o seu uso na 
resolução de alguns pequenos problemas, que deveriam ser respondi-
dos individualmente e sem auxílio do material. Para o segundo grupo, 
chamado de turma 2, foi ministrada uma aula de forma tradicional 
pela mesma equipe que ministrou a aula no grupo 1, com mesma du-
ração. Sendo aplicado também ao final da aula o mesmo teste.

Posteriormente, classificamos os dados em categorias de respos-
tas que não foram preestabelecidas, mas, resultaram no agrupamen-
to progressivo dos elementos. Decidimos criar um conjunto de cate-
gorias hierárquicas em função do nível de elaboração das respostas 
apresentadas pelos estudantes no qual mostraremos a seguir na aná-
lise dos dados.

Análise dos resultados
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É importante mais uma vez esclarecer que as categorias foram 
elaboradas levando-se em conta a sua pertinência dentro da nossa 
pesquisa, ou seja, a partir de uma análise previa das respostas dos es-
tudantes e adaptadas às intenções desta investigação. Assim, após a 
leitura do material, vimos que seria possível conhecer, através do pós-
teste, as noções adquiridas pelos alunos no que se refere aos sentidos 
dos processos e que compreensão estes estudantes teriam acerca dos 
fenômenos envolvendo os fluidos. Lembrando que para os estudantes 
esse era um assunto inédito, ou seja, eles ainda não tinham tido aula 
sobre esse assunto anteriormente, assim, não apresentavam nenhum 
conhecimento sobre o assunto.

O pós-teste foi corrigido por três integrantes do grupo de pes-
quisa (definidos como “A”, “B” e “C”, sempre obedecendo a mesma 
ordem que eram corrigidos), procedendo da seguinte maneira: cada 
integrante corrigia o pós-teste, e atribuía uma nota individual para 
cada questão, levando em conta o relacionamento que cada questão 
apresentava, seja sobre conceitos ou relações com acontecimentos e 
soluções para alguns problemas no seu dia-a-dia, em seguida foi feita 
uma média aritmética das notas “A”, “B” e “C” para cada questão, e 
organizadas em gráficos. 

Gráfico 1. Média das notas “A”, “B” e “C” com cordel (em percentagem)
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Gráfico 2. Média das notas “A”, “B” e “C” sem cordel (em percentagem)

Os resultados foram classificados da seguinte forma: de 0 a 5, pre-
cisa melhorar; de 5 a 7, regular e de 7 a 10, bom. Posteriormente foi 
somada as classes de 5 a 7 e de 7 a 10, que é onde concentraremos 
nossa análise dos resultados.

A primeira questão visava verificar se o aluno compreendeu o con-
ceito sobre o que é um fluido. Dessa forma verificamos que 76,43% da 
turma 1 (aula com cordel) teve uma resposta satisfatória, e 52,87% na 
turma 2 (aula sem cordel) apresentou um entendimento satisfatório.

A segunda questão visava verificar se o aluno além de compreen-
der o conceito sobre pressão, teria a capacidade de relacioná-lo com 
fatos corriqueiros no seu cotidiano. Daí verificamos que 80,39% dos 
alunos da turma 1, foram capazes de fazê-lo consideravelmente con-
tra 49,01% da turma 2.

A terceira questão tinha como objetivo averiguar a capacidade 
do aluno explicar como e por que ocorrem alguns fenômenos, para 
isso fazendo o uso de conceitos físicos. Averiguamos que enquanto 
80,58% da turma 1 expressaram de forma aceitável essa explicação, 
apenas 40,02% da turma 2 foram capazes de fazê-la.

A quarta questão tinha como objetivo verificar a assimilação do 
conceito de densidade e sua utilização para compreender alguns 
acontecimentos, sejam eles simples ou um pouco mais complicados. 
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Dessa forma verificamos que tanto a turma 1 com 70,78% e a turma 
2 com 70,59% apresentaram resultados dentro dos parâmetros consi-
derados aceitáveis por nós.

A quinta questão visava verificar se os alunos eram capazes de 
compreender e perceber, que alguns conceitos físicos estão freqüen-
temente presentes nas decisões que tomamos em nosso dia-a-dia. Vi-
mos que 64,90% da turma 1 apresentaram uma resposta satisfatória, 
enquanto 43,05% da turma 2 apresentaram  uma resposta satisfató-
ria.

A sexta questão visava averiguar se aluno compreendeu o concei-
to de empuxo e sua capacidade de relacionar com algo em cotidiano. 
Daí verificamos que 76,46% da turma 1 apresentaram repostas satis-
fatória, contra 27,46% da turma 2.

Assim vimos que a turma que teve a aula com o auxílio do cor-
del (turma 1), apresentaram de um modo geral, desempenho melhor 
que a turma que teve uma aula tradicional (turma 2). A turma 1 apre-
sentou um entendimento bom sobre os conceitos e soube relacionar 
estes com fatos corriqueiros no seu cotidiano, enquanto a turma 2, 
teve uma dificuldade maior em fazer tal relacionamento. Pode-se no-
tar ainda, uma facilidade maior da turma 1 em relação a turma 2, em 
relacionar o assunto visto em sala para solucionar alguns problemas 
simples, e entender que esses conceitos estão mais presentes no nos-
so dia-a-dia que eles supunham. (Apresentamos em anexo as tabelas 
com os dados que resultaram nas informações contidas nos gráficos 
apresentados neste trabalho).

Considerações finais

Partindo da análise dos dados coletados, e baseados em teorias 
de alguns estudiosos da área de ensino, verificamos que o uso da lite-
ratura de cordel em sala de aula, não só proporciona uma aula bem 
mais interativa como também influencia de forma significativa na 
aprendizagem do estudante, despertando neste um maior interesse 
em entender o assunto estudado, relacionando de forma mais simples 
a ciência com o cotidiano.

É possível fazer o uso de uma linguagem simples para transmitir o 
significado dos conceitos e suas fórmulas matemáticas, sendo trans-
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mitidas de forma contextualizadas, ou seja, uma linguagem não-mate-
mática, facilitando o entendimento para o aluno, conforme demons-
trados nos resultados de nossas análises.
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Josemir Camilo de Melo1

Resumo

Jornalismo científico e divulgação científica se confundiam no pas-
sado em detrimento de as duas áreas não estarem cartesianamente 
formadas. Portanto, partimos da realidade histórica para mostrar que 
no Brasil se produziu jornalismo/divulgação em Ciências deste o sé-
culo XIX, com a criação da Revista O Progresso, em Recife, nos anos 
de 1846/7. Para isto nos ativemos aos conceitos tanto de jornalismo 
como de ciência para a época estudada.

Introdução 

A História do Jornalismo Científico começa no século XVII, com 
a publicação de Philosophical Transactions, da Royal Society, 1665, 
na Inglaterra, quase simultaneamente ao Savant, na França. Burkett 
(1990, apud GARCIA e BARICHELLO, 2002) diz que este tipo de secção 
jornalística começou quando:

 
os primeiros cientistas se defrontaram com a censura às suas ati-
vidades pela Igreja e pelo Estado. Dos encontros realizados, às 
escondidas, em várias cidades para informarem uns aos outros 
sobre as descobertas relativas à nova filosofia natural, surgiu a 
tradição da comunicação aberta e oral sobre assuntos científi-
cos. Para esse autor, foi Oldenburg quem inventou o jornalismo 
científico.

A idéia era de que o cidadão pouco letrado pudesse ter acesso a 
esta cultura que surgia e tentava se libertar do obscurantismo. Segun-

1 PhD em História, pela UFPE; Professor Aposentado da UFCG, e Professor Visitante da 
Universidade Estadual da Paraíba.

Antônio Pedro de Figueiredo, um 
Precursor do Jornalismo Científico no 
Brasil: Revista O Progresso, 1846.
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do ainda aquele autor (apud GARCIA) os editores também solicitavam 
aos cientistas que escrevessem para os leitores dos novos veículos de 
comunicação. Cito isto, porque em O Progresso, seu editor vai solici-
tar ao grande engenheiro francês, radicado no Brasil, Louis-Léger Vau-
thier para escrever sobre ferrovias, numa época em que não havia um 
só trilho no país. 

Nos Estados Unidos, a comunicação científica surgiu ainda no 
período colonial, segundo Garcia e Barichello, com relatos de febre, 
calafrios e varíola no Publick Occurrences, de Boston, em 1690. No en-
tanto, advertem as autoras, este tipo de jornalismo parece ter tratado 
superficialmente acontecimentos importantes na História da Ciência 
como o surgimento do barco a vapor (1807), da locomotiva a vapor 
(1830), do telégrafo (1844) e do telefone (1876).

Durante o período colonial no Brasil, circulou um tipo de divul-
gação científica comum ao espírito da época que eram os diálogos, 
tomando como base o livro de Galileu. Impresso em Portugal e com 
circulação na Colônia, “Diálogos das Grandezas do Brasil” de Bran-
dônio pode ser considerado o tipo de divulgação científica da época. 
Aduziria, aqui, o também clássico “Cultura e Opulência do Brasil por 
suas Drogas e Minas...” do Jesuíta Antonil (pseudônimo de André João 
Antonil), editado em 1710.

No caso de ciências, no Brasil, aquelas autoras apontam para o 
jornal “O Estado de São Paulo, de 4 de janeiro de 1875, que publicou 
uma “secção scientífica”. Já José Marques de Mello aponta Hipólito da 
Costa como precursor do jornalismo científico (brasileiro?). Jornalis-
mo científico como conhecemos hoje, só surgiria na década de 1940 
com o jornalista e biólogo José Reis. 

O Progresso

Pernambuco tem destaque no jornalismo brasileiro por manter em 
circulação o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo, fundado em 
1825. O clima político da capital pernambucana no século XIX era de 
efervescência, porque ali se fundara a primeira Faculdade de Direito, 
concomitante com São Paulo, em 11 de agosto de 1827. A estes dois 
elementos sócio-cultural que serviram de base para várias experiên-
cias de jornalismo, principalmente o político, acrescentamos o papel 
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que desempenhou Frei Caneca com o jornal do Typhis Pernambucano. 
Este religioso e político participaria de duas revoluções, a Republicana 
de 1817 e a Confederação doEquador, de 1824. 

Pernambuco também veria outro religioso, o padre Lopes Gama 
que ficou conhecido como o Padre Carapuceiro devido ao nome do 
seu jornalzinho O Carapuceiro que durou uma década, de 1832 a 1842. 
É, portanto, neste melting pot que, quatro anos após O Carapuceiro 
ter encerrado suas atividades, nasce O Progresso. 

Possuindo como subtítulo Revista Social, Litteraria e Scientifica, 
teve seu primeiro número lançado no mês de julho de 1846, impresso 
na Typographia de M. F. de Faria (a mesma do Diário de Pernambuco) 
editado como Tomo I. Voltaria a ser editada no ano seguinte, como 
Tomo II. Dirigido pelo professor autodidata de Língua Nacional do Gi-
mnasio Pernambucano, e tradutor de George Sand e Ortolan, Antônio 
Pedro de Figueiredo. Pour epater le bourgeois de então, por ser negro 
e socialista saint-simoniano, recebeu não só a frieza por parte da eli-
te, mas o desdém através do apelido racista de Cousin Fusco, por ter 
também traduzido o Curso de História da Filosofia do filósofo francês 
Victor Cousin.

O Progresso já trazia uma ‘secção científica’, razão porque conce-
bemos que a Revista O Progresso, editada no Recife, no ano de 1846 
tenha sido senão o primeiro veículo, mas um dos primeiros periódi-
cos a dispensar o tratamento jornalístico à ciência, muito mais numa 
fase de comentário do que de notícia. É bom lembrar, também o seu 
pioneirismo, sobre o conceito Progresso, já que o livro de Herbert 
Spencer Do Progresso, sua lei e sua causa só foi editado em 1857, na 
Inglaterra.

‘Figueiredo invocaria seu oráculo à página 542, do Tomo II:

“A idéia de progresso social, este ponto de partida de todos aque-
les que hão refletido sobre a natureza do homem e do seu destino 
social, se realiza para S. Simon no pensamento que acabamos de 
enunciar (o trabalho industrial harmonizado... a criação dos meios 
de bem estar social...) isto é no fato  em que as artes da paz, da 
atividade produtiva ganham  continuamente em importância e 
adquirem sobre as artes da guerra e destruição preponderância 
que acabará pelo completo aniquilamento destas (...) O progresso 
social elevará as classes produtivas acima das classes destrutivas; 
lhes porá o poder nas mãos, e os trabalhos da humanidade já não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Typhis_Pernambucano
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serão regidos por homens de  guerra num espírito de luta e de 
opressão mútua mas por homens de paz no sentido de associação 
harmônica de todas as forças e do interesse geral”.

Falta uma biografia densa sobre este intelectual negro (nascido 
por volta de 1815 e falecido em 1859) que estudou por conta pró-
pria quando foi aceito pelo frades carmelitas, morando no Convento 
do Carmo do Recife, onde teria pontificado o próprio Frei Caneca, de 
1801 a 1825. Teria ele bebido da verve do não menos importante re-
volucionário e editor de jornais políticos, Frei Joaquim do Amor Divino 
Rabelo (Frei Caneca)? 

Figueiredo ficaria famoso pelas polêmicas jornalistas a ponto de 
perder o espaço do Diário e Pernambuco ao contestar um artigo do 
catedrático da Faculdade de Direito de Olinda, Dr. Pedro Autran da 
Matta e Albuquerque. Como se depara, o lente era descendente da 
elite latifundiária e eminente professor da Faculdade, onde nunca 
Figueiredo ousara por os pés. O Diário tomou posição fechando as 
portas ao socialista, já que a polêmica girava exatamente sobre uma 
frase trivial (mas ideológica) do Dr. Autran ao classificar o socialismo, 
de então, como um regime onde havia a comunhão das mulheres e 
dos bens. O socialismo de Figueiredo é um socialismo cristão, baseado 
no lema da Revolução Francesa de igualdade, fraternidade e Liberda-
de e mais nos pensamentos de Saint-Simon, Owen e Fourier, segundo 
Quintas (XIII)

Variedades

A Revista surgiu das idéias de Figueiredo e mais três amigos que 
queriam conscientizar o povo “que geme, paga e se cala”, como repro-
duziria o autor propondo os 4 a “publicar uma (gazeta) que tomasse a 
peito a causa da humanidade...” (QUINTAS, VI). Das páginas 397 a 401, 
em artigo assinado pelo próprio Figueiredo, há o histórico da criação 
de O Progresso e lá, textualmente, cita: “Fundação de um novo ór-
gão socialista no Brasil” (p.400). Surgia assim um órgão que fosse um 
elemento esclarecedor da opinião pública, nas palavras do analista 
político, Amaro Quintas. A revista duraria até setembro de 1848, às 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 81

vésperas da Revolta Praieira.
O Tomo I tem 327 páginas, com cerca de 10 artigos. De fato, não 

era um jornal, uma gazeta, mas uma revista, com periodicidade pen-
sada, talvez anual, daí seu caráter erudito. O primeiro artigo (p.12-24) 
já mostra a tendência séria, analítica: “Certeza Humana”, assinado por 
um “O....”. Discutia o autor, que deve ser o próprio Figueiredo, sobre a 
verdade, o conhecimento, comentando o pensamento da sua época, 
o que poderia ser uma ilação de suas leituras de Victor Cousin. Trazia 
por epígrafe o mote de Schakespeare (sic) To be or not to be!

O segundo artigo “Estado do mundo em 1846 (p.25-36) parece jor-
nalismo de opinião ou artigo de História, assinado por X.Y (que tanto 
poderia ser o Figueiredo como um dos três fundadores da Revista). 
Trata-se, na verdade, de um comentário político sobre o Feudalismo 
e trazia, por epígrafe, Victor Hugo: “C´est le peuple que vient, c´est la 
grande marée/ Qui monte incessament par son astre attirée!”..

Dando continuidade aos artigos, O Progresso dedica ao próximo 
artigo o título de Revista Política (p.51-65) mais uma vez cripto assina-
do, desta feita por R.R. Assim como seria também a secção imediata 
Poesia (p.67-73) onde “S.A.” apresenta seu poema indigenista  O Ta-
marineiro de Mipibú. Quanto ao comentário político, o autor (Figuei-
redo, ainda?) divide bem o artigo dedicando várias páginas a comen-
tar o cenário mundial, iniciando com a fome na Irlanda e na Bélgica, 
comparando-as logo com a que sofrem o Ceará e o Rio Grande do 
Norte, coisa que ele vai comentar na segunda parte do artigo sob o 
título Interior. 

O próximo artigo intitulado “Variedades” trata de duas (supostas) 
carta de 3 páginas que foram assinadas por “De L.” sobre melhora-
mentos no Recife e logo abaixo daquela inicial, vem a assinatura de A. 
P. Figueiredo. Logo em seguida, vem um pequeno artigo de 4 páginas, 
sem assinatura, sob o título de “Progresso e Regresso”, onde o autor 
divaga sobre política internacional.

“Processos Lógicos” é o artigo de “O....” (p.83-92) que, sob uma 
epígrafe de Bacon, discorre sobre lógica, o que dá a entender mais 
uma vez ser ilação do tradutor de Cousin. Estranhamente aparece um 
segundo artigo “Estado do mundo em 1846” (p.93-107) continuação 
do anterior e sobre o mesmo tema: feudalismo, sobre o que se anun-
cia que o tema continuará em outro artigo.
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A seqüência dos artigos se repete, salvo às vezes com a respos-
ta a uma crítica que Figueiredo recebeu do artigo “Certeza Humana”, 
assinado por um “O...” e, aí, o autor se desvela. Abaixo da assinatura 
enigmática, se expõe: A. P. de Figueiredo. Ou então, entrando direto 
na polêmica como o artigo político “Porque se occupa o Progresso com 
Política” e, aí, com epígrafe do patrono: Fourrier.

O Progresso abre o Tomo II, de 1847, com uma espécie de editorial, 
fazendo um balanço do “anno findo”. No entanto, a abertura de peso 
é o artigo “Os Communistas Allemães nos dous Mundos (p.339-347), 
em que se patenteia a militância socialista de Figueiredo, assinando 
apenas C.G. (num índice, às páginas 767-771, há o nome do autor: C. 
Guyornaud) . O artigo não está datado. Lá descreve toda a polêmica 
da luta operária chegando a citar o teórico Weitling (que será citado, 
posteriormente por Marx) Becker e Thomas Munzer. Independente, 
aqui, da divulgação científica, queremos mostrar a atualização de O 
Progresso sobre o panorama internacional, pois neste tomo tem um 
artigo dedicado a “A Lei Agrária nos Estados Unidos”,  assinado por 
F.P,

Mais espantoso do que a atualização do que ocorre no mundo das 
ciências é o discurso político em favor da imprensa, com o pequeno 
artigo “A Liberdade da Imprensa’, artigo não assinado, mas datado de 
20 de abril de 1847, com apenas duas páginas e meia (p.475-477). O 
que nos parece ser um editorial, pois contém apenas 11 parágrafos. 
Diz a abertura do texto: “Salve, Liberdade da Imprensa: sagrado palá-
dio da nossa Independência! Onde quer que tu reines, o mais despó-
tico governo se vê obrigado a respeitar os direitos dos cidadãos e os 
eternos ditames da razão e da justiça” (p,475). Este artigo tinha um 
endereço certo, os poderosos de Pernambuco, já que “ Um juiz de di-
reito, sem embargo das disposições expressas na lei, mandou prender 
e conduzir à cadeia, sem culpa formada, por delito de imprensa, crime 
afiançável, o suposto redator de um periódico da oposição pernambu-
cana” (p.476).

“Sciencias Physico-Mathematicas”

Já que aqui estamos interessados só em divulgação científica, dei-
xamos de lado a discussão política e os textos literários, dedicando 
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atenção à chamada “Revista Scientifica”
A “Revista Scientifica” aparece como terceiro artigo do Tomo I 

(p.37-49) sob a epígrafe de Virgílio “Vires adquirt, eundo”. Novamente 
Figueiredo usava de cripto autoria, apenas assinando “M. de M....”. Na 
introdução do artigo, escreve o autor:

 “A sciencia caminha sempre a passos largos, e no campo das 
chamadas experimentaes vê o mundo quase todos os dias alvore-
cerem novas descobertas: examinar-lhes-emos pois rapidamente 
todos os diversos ramos, a fim de verificarmos o que cada um 
delles há  ministrado á humanidade, desde o amanhecer do anno 
que vai andando.”

Em seguida passa a comentar em apenas sete parágrafos as Mate-
máticas puras e Mecânica aplicada. Em seguida, comenta o estado da 
Medicina, dizendo que nada há de novo neste domínio, mas dedica um 
pouco mais de duas páginas onde fala dos trabalhos de Bernardo de 
Villefranche e Bareswill e de M. Lallemand e M. Gris, sobre processos 
digestivos e cura de tísica. A terceira parte do artigo comenta a Astro-
nomia em que cita um novo cometa, descoberto por M. Vico, diretor 
do Observatório de Roma, bem como também um planeta, o Astréa, 
entre Marte e Júpiter e a divisão do cometa de Biela ou Gambard.

Passa a Revista a tratar, ainda neste artigo, da Química, falando 
sobre as descobertas do ácido bromobórico e a preparação do ácido 
fênico introbiclorado. Como ocorre em todo este artigo as referências 
quase todas são do universo francês, o que pode demonstrar que se 
trata de algum francês que veio na ‘missão’ de Recife, sob a liderança 
do engenheiro Louis-Léger Vauthier, ou até mesmo ser ele o autor, já 
que uma segunda secção científica vem por ele, nominalmente, assi-
nada. De qualquer maneira, o autor enfatiza uma técnica em curtu-
mes que muito beneficiará a América do Sul, já que reduz de 18 meses 
a curtição de vaquetas para 14 horas. Como se vê, o autor processa a 
divulgação científica antenado com as necessidades e a realidade do 
seu tempo e lugar.

Em seguida, o articulista vai abordar a Fisiologia, mas num aspec-
to atípico, pois trata de uma ‘menina elétrica’ de 13 anos que possui 
forte ‘magnetismo animal’ que fora exorcizada sem efeito e levada 
a Paris para estudos. O autor compara com as experiências de Mes-
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mer, de 60 anos antes para mostrar que a ciência ainda não possuía 
entendimento do ‘magnetismo animal’, “esta sciencia tão maltratada 
pelos médicos em geral, e em particular pela academia de medicina 
de Paris...”

A última parte deste artigo trata da Física. Lá, o autor comenta so-
bre a lâmpada imaginada pelo inglês Grove e sobre a proposta de ex-
periência do belga Eseltje de, por meio da luz elétrica, ver através do 
corpo humano. Comenta também as experiências eletro-magnéticas 
de Faraday.

Também volta a secção “Revista Scientifica” (p.109-122) sob a epí-
grafe de Swedenborg, mas desta feita a autoria pode ser detectada, 
pois o autor assinou apenas as iniciais L.L.V, Trata-se do engenheiro 
francês Louis-Léger Vauthier comentando as vantagens das ferrovias, 
principalmente naquele momento, que nenhum trilho havia sido im-
plantado no Brasil. O engenheiro explicava então a economia de tem-
po que se faria em uma viagem de 10, 11 horas, quando se gastava 
então de dez a doze dias.

Vauthier fora contratado com uma equipe de engenheiros e técni-
cos franceses para embelezar o Recife, na gestão do Barão da Boa Vis-
ta, na década de 1840, tendo construído o magnífico prédio do Teatro 
Santa Isabel, dotando o Recife de uma variante do estilo neoclássico, 
quase que uma escola. Graças a Gilberto Freyre pode-se conhecer 
todo o trabalho e idéias socialistas utópicas deste engenheiro e arqui-
teto em “Um Engenheiro Francês no Brasil” (1960).

Quando Vauthier teve de regressar à França, devido ao rompi-
mento do contrato, ocasionado por invejas, críticas ao seu salário e 
interesses feridos de grupos de arrematantes de obras públicas, o Pro-
gresso lhe dedicou um artigo, de 19 de novembro de 1846, “Adeus ao 
Sr. Vauthier” (p.249-251) sem assinatura: 

Distinto membro do sábio corpo de Engenheiros de França, vivei-
ro onde o Egito, a Turquia e todas as terras atrasadas na senda 
dos melhoramentos materiais vão buscar diretores para a s suas 
obras públicas, o Sr. Vauthier, durante os seis anos que viveu entre 
nós, auxiliou sobremodo o movimento ascendente dos melhora-
mentos reais e positivos que aqui nasceu em 1835, ora quase ex-
tinto, por infelicidade nossa”. 
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E, em seguida, relata os trabalhos que deixou em Pernambuco:

 “O teatro público, a ponte do Caxangá e a de Santo Amaro 
de Jaboatão, que não têm rivais em todo o Império, frag-
mentos de estradas planas e transitáveis (...) sem acabar 
a ponte da Tacaruna, sem terminar o cais do arsenal da 
marinha (...) (p.250).

A Revista Scientifica, de 21 de agosto de 1846, traz um artigo 
(p.193-205) sob a epígrafe “Away! Away!”, de Byron, assinado por “M. 
de M...”, e segue as mesmas divisões, mas, desta feita, dividido em 
duas áreas: Trabalhos Teóricos (ciências da Matemática e Astronomia, 
Física, Química, Fisiologia e Ciências Geológicas) e Aplicações Práti-
cas (apenas um comentário final). Noticia em Astronomia questões 
de cálculos da órbita de Uranus e, em Física, discutia os estudos sobre 
eletricidade: “(...) a eletricidade dinâmica parece absorver inteiramen-
te a atenção dos físicos” (p.195). Todos estudos e descobertas, por 
pequenas que sejam, são divulgadas em O Progresso, muitas delas, 
hoje, esquecidas dentro da evolução de cada área específica .

A Revista Scientifica volta nas páginas 275 a 280, de 14 de no-
vembro de 1846, comentando o artigo de Vauthier sobre ferrovias e 
mostrando outros equipamentos da modernidade como o telegrafo, 
fazendo um histórico das tentativas, Aí desfilam os nomes da época 
destes estudiosos: Ampère, Volta, Morse, Barão de Schelling e outros 
menores.

No Tomo II, a “Revista Scientifica” aparece das páginas 428 a 435 
(datado de 25 de fevereiro de 1847) onde começa a comentar as des-
cobertas (que o autor do artigo, M. de M., chama de ‘aperfeiçoamen-
to’) de um alemão chamado Schonbein sobre a pólvora de algodão, 
que a Revista admite que a descoberta é de Pelouze, que aprovei-
tou os estudos de  Braconot. Como se vê este autor tinha bastante 
experiência do que se passava na Europa, o que se pode admitir ser 
um francês da equipe de Vauthier. O restante do artigo se volta para 
atualizar os comentários de astronomia, em que mostrara a polêmica 
da órbita de Urano e a suposição de um outro planeta feita por Lever-
rier. Apesar de os comentários parecerem superficiais, ou seja, apenas 
divulgação do que andava a ocorrer na Europa e nos Estados Unidos, 
tais elementos têm hoje um profundo teor histórico e, por que não 
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dizer historiográfico para a História da Ciência.
Uma novidade que O Progresso institui e que consideramos, aqui, 

como divulgação científica é a resenha bibliográfica (p.499-506). A pri-
meira delas trata de uma análise de “Elementos de Economia Política” 
do Dr. Pedro Autran da Matta e Albuquerque, de 1844, aquele mesmo 
autor com quem, um ano antes, Figueiredo polemizara sobre o so-
cialismo. A segunda resenha é sobre o livro do General José Ignácio 
de Abreu e Lima “Synopsis ou deducção chronologica dos fatos mais 
notáveis da história do Brasil, pelo general..” (a resenha é do próprio 
Abreu e Lima, segundo o índice, p.770)” datada de 1845. A primeira é 
assinada por A. (Antônio [P. de Figueiredo]?) e, é evidente, a crítica é 
pesada contra a economia clássica do “(...) laissez faire, laissez passer, 
que reconhece por patriarchas Adam Smith e J. B. Say (...) cujas diver-
sas ramificações, mais ou menos ortodoxas, ainda lhe defendem obsti-
nadas a doutrina incoerente e simplistas soluções contras as vitoriosas 
teorias da economia social” (p. 499).

Além destas, foram resenhadas as obras “O Diccionario Geogra-
phico e Histórico do Brasil”, de Milliet de St. Adolfo (‘pelo mesmo’); 
“Estatística Pernambucana”, do Dr. F. de Mello (‘pelo mesmo’); “O Li-
vro do Povo”, de Lamenais (‘pelo mesmo’).

A “Revista Scientifica” (p.567-576) volta no dia 3 de maio de 1847, 
noticiando um experimento terrível, a de um voar num balão de hidro-
gênio que explodiu matando os dois cientistas, os Irmão Montgolfier. 
No entanto, o texto que mais representa a divulgação científica vem 
do relatório da Academia de Medicina de Paris, que o autor da Revista, 
M. de M. traduz. Tópico por tópico a “Revista”  relata os pareceres no 
combate à peste, ocupando três páginas do artigo.Mal saberiam seus 
leitores que, menos de uma década, seriam quase todos dizimados 
pela febre amarela e depois pela cólera, num Recife quente e propício 
ao criatório do vibrião.

O Tomo III de O Progresso vem à lume em 1847, iniciando a par-
te cientifica agora sem o título de “Revista Scientífica”, com o artigo 
(fragmento do Cosmos) (sic) Os Terremotos” da autoria de Humboldt, 
da página 779 a 790, onde discorre  todo o processo físico-químico e 
geológico destes eventos naturais e sua expansão pelo mundo.

Não se sabe bem porque o Progresso não foi à frente. Sabe-se, no 
entanto, que o clima de Pernambuco, à época, era tão explosivo que 
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as polêmicas entre Conservadores (‘guabirus’) e Liberais (‘praieiros’) 
eram tão acirradas que o próprio Figueiredo, socialista utópico, ora 
esteve sob as benesses das autoridades, ora se opunha ao latifúndio, 
e ora se conflitava com os liberais praieiros. Quando explodiu a Re-
belião Praieira (1848) Figueiredo não participou, e lá estava a nata da 
‘esquerda’ da época. Deve ter continuado seu trabalho de tradutor 
e professor, assinando uma coluna em algum jornal menor, já que as 
elites não lhe permitiriam voltar a escrever no Diário de Pernambuco. 
Morreria, uma década depois (1859) do sucesso de O Progresso.
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Resumo:

Informar sobre as novas conquistas científicas é o papel funda-
mental da mídia. O presente trabalho objetiva esclarecer os proble-
mas de se produzir o jornalismo em ciência por meio de uma análise 
detalhada de uma matéria do jornal diário “O Mossoroense”, veicula-
da no dia 26 de março de 2008. Uma maneira de percepção de falhas 
profissionais e confusão de conceitos desta atividade. 

Introdução 

Popularizar o conhecimento produzido em centros de pesquisa e 
universidades é a função a ser desempenhada pelo jornalismo cienti-
fico, o qual, dessa forma, apresenta-se como uma atividade principal-
mente educativa. 

O jornalista, na redação de texto sobre ciência, deve ser simples 
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e direto na sua linguagem, eliminando a aridez do assunto que tra-
ta. Seus cuidados para se  produção de um bom trabalho necessitam 
acontecer ainda do estudo do conteúdo e na coleta de informações 
advindas das fontes. 

O propósito desse trabalho é averiguar as dificuldades existentes 
na configuração do jornalismo em ciência. Para isso, analisamos uma 
matéria selecionada na editoria “Regional” do jornal “O Mossoroen-
se”, do dia 26 de março de 2008, e fundamentando-se em alguns teó-
ricos da área, o tema foi desenvolvido de modo a evidenciar as falhas 
dos profissionais envolvidos, bem como, a concomitante confusão de 
conceitos. 

Pormenorizando a discussão e ainda facilitando o entendimento, o 
artigo encontra-se dividido em três sessões.

Fontes e divulgadores do conhecimento: 
o controle sobre a notícia

A produção e divulgação de matérias sobre C&T proporciona a 
formação de uma cultura científica e de uma evolução educacional 
para o grande público, daí a importância dos meios de comunicação 
de massa no acesso a esse tipo de  informação; o que de acordo com 

Oliveira (2002, p.13), está previsto na Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos.
Os benefícios resultantes das pesquisas devem se direcionar à pró-

pria sociedade, cujo dinheiro abastece os cofres públicos, principais 
responsáveis pelos investimentos destas atividades. Assim sendo, 
“os governos em todos os níveis e os pesquisadores de modo geral 
têm o dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na 
área...” (OLIVEIRA, 2002, p.13-14). As pessoas comuns passam a ter 
a oportunidade de descobrimento das reais causas e conseqüências 
dos problemas presentes no cotidiano, melhorando, por conseguinte, 
o bem-estar social.

Tornar público por intermédio dos medias a ciência e a tecnologia, 
é uma maneira de socializar o conhecimento. Fato que permite o in-
centivo de divulgação por parte dos órgãos governamentais, institu-
tos de pesquisa e universidades. 

No trabalho dos jornalistas falta, muitas vezes, uma abordagem 
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mais criteriosa acerca das questões científicas. Ao recolherem os da-
dos da matéria, não se preocupam com sua validade e veracidade, 
sequer possuem visão crítica e são subservientes a suas fontes. Con-
soantes Oliveira (2002, p.49), um profissional de comunicação compe-
tente deve, quando necessário, admitir que não sabe e perguntar ao 
cientista aquilo que não ficou bem entendido, evitando transmitir ao 
público, informações equivocadas ou inadequadas.

Também o jornalista científico, ao se postar diante de uma fonte 
em ciência e tecnologia, tem a função de ser vigilante quanto aos inte-
resses desta, já que os especialistas estão envolvidos por vínculos de 
toda ordem. A negligência em relação a esse aspecto tem feito com 
que o comunicólogo se torne refém de um especialista e comprometa 
o serviço que está desenvolvendo.

Por acreditar na neutralidade desse tipo de fonte, seja ela um 
pesquisador, cientista ou técnico, e por sua habitual superficialidade 
na coleta e confirmação das informações, a maioria dos jornalistas 
desconhece a aproximação entre ciência e poder, ciência e capital. 
Ignora a constituição da ciência e tecnologia em mercadorias, cujos 
compromissos comerciais, políticos e ideológicos revelam-se salva-
guardados. 

A redação científica é passível de receber controle de códigos ético 
e profissional do outro grupo, não estando, assim, restrita aos cuida-
dos do segmento jornalístico. E desse modo, a busca por informações 
mais detalhadas sobre a pesquisa de um cientista, por exemplo, pode 
encontrar resistência das fontes. (BURKETT, 1990, p. 177). 

Todavia, a tarefa do jornalista é executar da melhor maneira a sua 
função. Se estar diante de um bloqueio de informação, caberá a ele 
ser ágil e ousado na superação do problema. Burkett (1990, p.183) 
diz que o profissional é capaz de conseguir aquilo de que precisa re-
alizando chamadas telefônicas a pesquisadores donos de trabalhos 
semelhantes. 

Uma outra dificuldade na procura de notícias sobre ciência é a cen-
sura total e o sigilo que visam à segurança e defesa nacionais. Quando 
um determinado estudo tem a necessidade de ser criteriosamente de-
senvolvido, requer um tempo maior para ser exposto publicamente; 
porém “a rigidez do sistema da informação científica pode ter retar-
dado por vários anos o reconhecimento público e médico de que as 
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crianças eram vulneráveis à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, 
AIDS” (BURKETT, 1990, p. 179). Esse tipo de controle se traduz em um 
risco que a população enfrenta. 

Escrever sobre C &T exige do comunicólogo uma postura séria 
frente aos dados selecionados, por mais entediante que seja, este 
não deve redigir de forma divertida com relação à pesquisa científica, 
constando na matéria o que coletou das fontes. Comentários exces-
sivamente críticos é outro fato a ser evitado; redatores podem ser 
desencorajados quanto a isso por receio de se caracterizar um libelo 
(difamação impressa). Em síntese, dizemos que o levantamento de da-
dos é a essência da notícia.  

A linguagem científica e a redação 
jornalística sobre ciência

A relação da informação dos cientistas com a imprensa, muitas 
vezes é demarcada pelo discurso ou prática comunicacional adotada 
por cada um dos lados, servindo como forma de demarcação das fron-
teiras que permeiam cada extremidade. Para explanarmos essa rela-
ção bilateral entre os cientistas e os jornalistas, iremos nos valer do 
estudo de Issac Epstein (1998), em Comunicação da Ciência, quando 
este conceitua e divide as práticas comunicacionais que especificam e 
caracterizam a redação de cada lado. 

Para nos prendermos à análise do discurso empregado pelos cien-
tistas, bem como pelos jornalistas, começaremos pelo que disse o es-
tudioso Wittgenstein (p. 65) “(...) falar uma linguagem é parte de uma 
atividade ou uma forma de vida”. Para tanto, sabe-se que os idioletos 
empregados por cada uma das partes desse “jogo” nada mais é do que 
reflexo da atividade e postura que cada ofício exige de seus atores. 

Entender o prisma que tange a relação mediada pela linguagem 
e as práticas de comunicação adotadas pelos cientistas e jornalistas, 
ajuda a explicar a distância que existe entre essas categorias, que 
como denuncia Epstein, 

muitos cientistas desconfiam dos jornalistas e criticam suas re-
portagens por infidelidade, simplificação exagerada ou eventual 
sensacionalismo. Os próprios jornalistas criticam, muitas vezes, a 
maneira pela qual a ciência é apresentada pela mídia. (EPSTEIN, 
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1998, p.60). 

A demarcação das práticas de discurso adotadas a fim de divul-
gar a informação de cunho científico, Epstein a dividiu em duas ca-
tegorias. Fora constatado pelo autor que na primeira fase a ralação 
se restringe aos próprios cientistas, e se dá por meio de congressos, 
publicações de artigos, etc. Na prática lingüística adotada pela clas-
se científica é muito comum o uso de jargões, de termos altamente 
técnicos, uma linguagem unívoca, direta, sem uso de recursos retóri-
cos. Estes pontos destacados pelo pesquisador, torna a disseminação 
das informações científicas mais seletiva, deixando de lado o públi-
co leigo, uma vez que para uma leitura fluente dos textos que teçam 
sobre as pesquisas e estudos dos cientistas é necessário um intenso 
conhecimento do assunto ao qual está sendo tratado.  Do contrário, o 
legítimo entendimento dos textos científicos acaba ficando no nicho 
da classe científica.

Já para justificar e explicar a situação no âmbito dos jornalistas, 
pode ser constatado pelos estudos de Epstein que a linguagem da im-
prensa é dotada de pontos que tendem ao sensacionalismo, procu-
rando sempre se valer de mecanismo de persuasão. Estes recursos, na 
grande maioria dos casos, é o que faz da linguagem jornalista ser mais 
compreensiva pela grande massa, uma vez que é ao grande público 
que seus textos são destinados. 

Este hiato existente entre cientistas e jornalistas, como diz Epstein 
pode ser entendido como: 

[...] jogadores jogando jogos diferentes (Gitilin, 1980). [...] Os cien-
tistas valorizam ou deveriam valorizar mais a precisão na con-
firmação de seus resultados do que a pressa. A menor exatidão 
dos jornalistas pode, pelo menos em parte, ser atribuída ao seu 
emprego de linguagem natural ao invés de um código específico 
de uma especialidade. (EPSTEIN, 1998, p. 66).

A explicação e justificativa para a existência desta lacuna no entro-
samento entre atores científicos e da mídia pode encontrar explicação 
no fato de ambas as classes terem objetivos distintos diante de seu 
empirismo. O cientista, com o seu objeto de estudo, em boa parte dos 
casos está preso única e exclusivamente a sua pesquisa, assim, acaba 
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sempre dialogando com outros cientistas, deixando em segundo pla-
no uma, mesmo que por ventura, divulgação de seu trabalho.

Já para o jornalista o que lhe importa é, como explica Pena (2005 
p.109), “[...] a alfabetização científica, a transmissão de valores, o for-
talecimento da cultura nacional, a educação objetiva, criativa e parti-
cipativa. O jornalismo científico deve ser claro e eliminar a aridez do 
assunto que trata”.

Assim, os mesmos idioletos que caracterizam e delimitam cada 
uma das duas esferas também é responsável pela relação distante que 
há. De um lado, a ciência que não se permite ser decifrada, muitas 
vezes por insegurança; do outro há uma batalha, ou totalmente o con-
trário, uma rejeição, dos jornalistas em tentar decodificar a ciência, 
para temor dos cientistas.

Com a existência de um conflito que coloca à margem os cientistas 
versus jornalistas, uma pergunta torna-se pertinente a análise desta 
temática: afinal, se cientistas vivem soberanamente, contemplando as 
suas pesquisas como verdades absolutas, e jornalistas persistem na 
mediocridade de difundir esforços científicos com formas sensaciona-
listas e simplistas, qual é o objetivo do jornalismo científico?

Parafraseando Melo (2006), o ofício jornalístico no prisma da ci-
ência deve ser uma atividade educativa, direcionada à massa, pro-
movendo sempre a popularização do conhecimento acadêmico e dos 
centros de pesquisas. Ele afirma ainda que “deve gerar o desejo do 
conhecimento permanente, despertando o interesse pelos proces-
sos científicos e não pelos fatos isolados e seus personagens” (MELO, 
2006, p. 118).

Comungando da afirmativa do teórico, citada acima, o ideal seria 
que as notícias informassem mais, entretivessem e, em certos casos, 
até se posicionassem – defendendo um ponto de vista. Fazendo tudo 
isso sem sensacionalismo e sem encantamento exagerado com as ma-
ravilhas que a ciência e a tecnologia prometem. (BOAS, 2005, p. 23).

Em suma, o que se pode concluir da obra de Epstein é que existe, 
de fato, uma enorme distância entre as fontes das informações cientí-
ficas - o cientista, e aqueles que deveriam ser os atores de dissemina-
ção da informação científica - os jornalistas. 

Embora a lacuna decorrente da existência dos dois processos co-
municacionais “não ocorrem em espaços distintos e estanques, mas 
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se interpenetram, formando um contínuo através dos quais se distri-
buem os suportes das mensagens” (EPSTEIN, 1998, p. 64), deve-se re-
verter este cenário o mais rápido possível, pois, encadeando-se pela 
reflexão de Ritton in Pena (2005, p. 117) “o jornalismo científico de 
qualidade é, acima de tudo, uma atividade estreitamente humana, 
com implicações diretas no cotidiano socioeconômico e político de 
um país”.

Uma análise crítica

Para que haja concretização do exposto e validação deste artigo, 
escolhemos uma matéria divulgada sobre saúde, que dentro de uma 
plataforma maior é um assunto incluso na ciência, do jornal diário “O 
Mossoroense” para análise. Este veículo impresso faz parte da histó-
ria de Mossoró/RN, sendo considerado o terceiro jornal mais antigo 
do Brasil, com fundação em 17 de outubro de 1872. Ainda hoje, ele 
mantém a mesma proposta: defender os interesses políticos da fa-
mília Escóssia, sendo por isso, também conhecido como o “Jornal dos 
Escóssias”. 

Nossa análise consiste em identificar como os jornais impressos e 
diários fazem uso da área específica da Ciência & Tecnologia, como se 
dá a relação entre especialistas da área e o jornalista e qual o trata-
mento e critérios utilizados pelos jornalistas na construção das maté-
rias que abordam o jornalismo científico. 

Na matéria, datada de 26 de março de 2008, na editoria “Regional”, 
página 11, foi veiculada a matéria sem identificação ou assinatura do 
jornalista responsável “Doze animais com anemia infecciosa são sacri-
ficados pelo Ministério da Agricultura”. Na referida, o escritor fala de 
cavalos que precisaram ser mortos após ter sido identificado que eles 
estavam contaminados pela doença Anemia Infecciosa Eqüina (AIE). 

Por conseguinte, o jornalista explica porque os animais precisaram 
ser sacrificados, em virtude de uma obrigatoriedade prevista no Re-
gulamento de Defesa Sanitária Animal. No decorrer da exposição do 
caso, o profissional destaca a doença, mostrando causas, transmissão 
e sintomatologia.  

A matéria encontra-se em destaque na página, considerando a 
gravidade do assunto, cujo fator o jornalista também ressalta na ma-
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téria “Este é o primeiro caso desta quantidade de animais serem iden-
tificados e sacrificados em uma mesma propriedade rural, cujo nome 
do proprietário foi preservado”. 

Conforme fundamentos de Oliveira (2002, p.44), “o uso e o abuso 
da metalinguagem são bons recursos para aproximar o público leigo 
das informações científicas”. Ao utilizar esse meio, o jornalista cria 
uma atmosfera menos densa do conteúdo e facilita a compreensão 
do assunto, e consequentemente, a comunicação científica torna-se 
eficaz. 

No entanto, esse recurso não foi observado na matéria de análise 
deste trabalho. Ao materializar a leitura, percebeu-se que o jornalista 
incorreu a passíveis erros com o uso inadequado de termos técnicos. 
Por um especialista não ter sido procurado para falar sobre o assunto 
e explicar melhor como ocorre a doença, houve fragilidade com as 
palavras, o que mostra também que faltou aprofundamento e primor 
com o material abordado.  

Outra observação é que por não haver respaldo de informações de 
um profissional específico, pressupõe-se que o jornalista conseguiu as 
informações pela internet, um meio de comunicação ainda questioná-
vel informacionalmente. 

No início da matéria o jornalista constrói o lead1, mas a partir do 
terceiro parágrafo esquece-se o assunto principal da manchete e há 
apenas descrição da AIE. O profissional deixou de incluir informações 
complementares e importantes como qual das três formas que a do-
ença se manifesta (explicitadas na matéria) acometeu os doze cavalos, 
se o Ministério da Agricultura iria tomar alguma providência preventi-
va na região ou ainda como se deu a contaminação nos doze animais, 
como ele mesmo explicou na matéria: “A transmissão da doença se dá 
através de picadas de insetos hematófagos, principalmente as mutu-
cas (Stomoxys sp.), além de agulhas, seringas, esporas, freios, arreios 

1 Do ing. Lead (Comando, primeiro lugar, liderar, guiar, induzir, encabeçar). Abertura 
de texto jornalístico, na qual se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o 
fato essencial, o clímax da história. Resumo inicial, constituído pelos elementos funda-
mentais do relato a ser desenvolvido no corpo do texto. O lide torna possível, ao leitor 
que dispõe de pouco tempo, tomar conhecimento do fundamental de uma notícia em 
rapidíssima e condensada leitura do primeiro parágrafo. Deve ser redigido de modo a 
“fisgar” o interesse do leitor para a leitura de toda a matéria. Na construção do lide, 
o redator deve responder às questões básicas da informação: o quê, quem, quando, 
onde, como e por quê (embora não necessariamente a todas elas em conjunto).
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ou outros utensílios contaminados com sangue infectado. Outras for-
mas de contaminação são através do sêmen e do leite”. 

Dessa forma, conclui-se que a matéria contém informações incom-
pletas e superficiais e, por isso, se torna frágil. Ademais, o jornalista 
apenas descreve o ocorrido e a doença e se omite de críticas e opi-
niões, que como diz Oliveira (2002), um dos problemas existentes na 
área diz respeito ao relacionamento entre jornalistas e ciência, onde 
inexiste uma visão crítica e uma atitude subserviente do jornalista em 
relação ao outro. 

De acordo com Burkett (1990, p.46 ), existe um redator específi-
co em ciência em tempo integral, o que também não foi observado 
no estudo da matéria científica do jornal O Mossoroense. Para ele, 
“os controles orçamentários dos jornais menores forçam os editores 
a usarem poucas pessoas para cobrirem os vários tipos de fatos que 
acontecem mesmo na menor das comunidades” (BURKETT, 1990, 
p.46).

Em outras ocasiões, muitas vezes o jornalista se acha incapaz de 
abordar o assunto com mais profundidade, por medo de errar ou mes-
mo perguntar ao especialista. Um erro comum que deve ser evitado: 
“O bom jornalista não deve nunca ter receio de perguntar e de admitir 
que não sabe”. (OLIVEIRA, 2002, p. 49). 

Considerações Finais

O espaço nos jornais diários para atuação de jornalistas científi-
cos está cada vez mais disperso e superficial. Segundo Ritton in Pena 
(2005, p.110), hoje em dia, na prática todo mundo faz de tudo. O tema 
envolvendo saúde é um dos assuntos mais recorrentes na área do 
C&T, assim como a astronomia e o meio ambiente. Por serem cam-
pos de interesse público e de estarem sempre sendo explorados pela 
mídia, ambos devem ser tratados com cuidado, o que nem sempre 
ocorre. Ritton justifica que isso acontece devido o grande volume de 
informações que chegam às redações diariamente, exigindo pouco es-
forço editorial. 

O jornalismo científico tem como proposta suscitar cultura e am-
pliar conhecimentos. É papel fundamental do jornalista científico, 
abordar assuntos diversos, não só na C&T:
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[...] o jornalismo científico não se restringe à cobertura de assun-
tos específicos de C&T, mas o conhecimento científico pode ser 
utilizado para melhor compreender qualquer aspecto, fato, ou 
acontecimento de interesse jornalístico. [...] A ciência ajuda a en-
tender os fenômenos sociais e a interpretar as causas e conseqü-
ências dos fatos de interesse jornalístico. (OLIVEIRA, 2002, p.47).  
 

No entanto, na matéria observada do jornal “O Mossoroense”, foi 
perceptível o pouco cuidado do jornalista em abordar um assunto sé-
rio e de interesse da sociedade. O veículo pode justificar-se por não 
ter um profissional especializado em jornalismo científico, mas diante 
disso surge um questionamento básico e pertinente: Onde está a res-
ponsabilidade do profissional da informação com a matéria e, princi-
palmente, com o leitor? Assim, Oliveira completa:

“Definir tema (assunto), elaborar hipóteses (pauta), coletar dados 
(entrevistas com as fontes), testar as hipóteses (checar as infor-
mações), priorizar os dados (hierarquia das informações), escre-
ver o trabalho (a matéria) e publicar são procedimentos que se 
aplicam tanto à pesquisa científica quanto ao jornalismo”.  

A pressa, a falta de tempo e o constante embate entre fazer um 
bom jornalismo e os interesses políticos e econômicos existem nas 
empresas de comunicação forçam o jornalista a atuar de forma passi-
va e muitas vezes, intransigente. 

Essa premissa não se aplica somente à C&T, mas o jornalismo de 
uma forma geral. Até quando será necessário o jornalista permanecer 
de mãos atadas e manter-se submisso à empresa em que trabalha? O 
problema recai sobre o receptor, que recebe informações incomple-
tas sem saber que nas entrelinhas de uma matéria encontra-se um 
agravante maior. 

Referências bibliográficas

BUENO, Wilson da Costa. O Jornalismo Científico e o 
compromisso das fontes. Disponível em: <www.abjc.org.br> 
Acesso em 15 mai. 2008. 10:20  
BURKETT, Warren. Jornalismo científico: como escrever 



98 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

sobre ciência, medicina e alta tecnologia para os meios de 
comunicação. Tradução: Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1990.
EPSTEIN, Isaac. Comunicação da Ciência. São Paulo em 
Perspectiva, v. 12, n. 4, p. 60-68, outubro/novembro. 1998.  
MELO, José Marques de. Teoria do jornalismo: identidades 
brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006.
OLIVEIRA, Fabíola de. Jornalismo Científico. São Paulo: 
Contexto, 2002. (Coleção Comunicação).
O Mossoroense. Doze animais com anemia infecciosa são 
sacrificados pelo Ministério da Agricultura, Mossoró, 26 mar. 
2008. Regional, p. 11.
PENA, Felipe (coord.). Jornalismo. Rio de Janeiro: Rio Sociedade 
Cultural, 2005. (Coleção 1000 perguntas).
RABAÇA, Carlos Alberto. BARBOSA, Gustavo Guimarães. 
Dicionário de Comunicação. Nova edição rev. e atualiz. São 
Paulo: Campus, 2001.
VILAS BOAS, Sérgio (org.). Formação & informação científica: 
jornalismo para iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 2005.



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 99

Simone Bortoliero1

Mariana Menezes Alcântara 2

Resumo:

Em Salvador, apesar da inexistência de programas especiais so-
bre Meio Ambiente, o telejornalismo local da TVE/ Bahia, produziu 
reportagens durante a Semana Nacional do Meio Ambiente em 2005. 
Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a recepção 
dessas reportagens junto aos jovens participantes do Projeto Ciência, 
Arte & Magia do Instituto de Biologia da UFBA e do Projeto Jovens 
Repórteres Científicos da Faculdade de Comunicação da UFBA, além 
de abordar as representações sociais destes jovens sobre o meio am-
biente e televisão.

Introdução

Ao pensarmos na velocidade com que os jovens no mundo são in-
formados diariamente sobre temas variados, vemos que os desafios 
do século XXI são imensos para a interface educação e jornalismo. 
Para os jovens torna-se difícil entender esta complexa teia, que se 
propaga através da divulgação de informações de temas científicos, 

1 Professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Profes-
sora da Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e da Pós-Graduação em Ensino, Filo-
sofia e História das Ciências, ambos da UFBA. Doutora em Comunicação Cientifica e 
Tecnológica (UMESP,1999). Diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Científico 
(2007-2008). E-mail: bortolie@ufba.br

2 Jornalista formada pela  Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 
Bahia. Foi Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/
CNPq) entre 2004-2006 na área de Jornalismo Cientifico e Ambiental.  E-mail: alcma-
riana@gmail.com

Meio ambiente e televisão: a 
recepção de conteúdos ambientais 
da TVE Bahia junto aos jovens dos 
centros de ciências de Salvador
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tecnológicos e ambientais, veiculadas pelos meios de comunicação 
de massa: televisão, rádio, jornais, revistas e internet. A maioria tem 
grande dificuldade em saber separar o que é informação de fato do 
que é mercadoria a ser consumida como qualquer outro produto.

A idéia de uma educação científica de qualidade visando um cida-
dão crítico diante dos desafios ambientais, vem sendo buscada por 
inúmeros projetos que compreendem a divulgação científica (museus, 
centros de ciências, educação ambiental nas escolas) em diversas re-
giões do País e também por profissionais da imprensa brasileira, que 
apóiam o papel educativo do jornalismo científico e ambiental. 

No Nordeste, há experiências que vêm contribuindo com a forma-
ção de uma cultura audiovisual e científica, como o caso do Projeto 
Jovens Repórteres Científicos, desenvolvido junto aos Centros Avan-
çados de Ciências3, que foram implantados na Bahia a partir de 2005 
com apoio do FINEP e CNPq, cujo objetivo central foi realizar uma crí-
tica de mídia por jovens, além de capacitá-los na produção de vídeos 
educacionais e científicos para uso em sala de aula.

  Ou seja, a leitura crítica de mídia, neste exemplo, passou por 
duas etapas: a recepção de programas televisivos e a produção de ma-
terial audiovisual feita por e para os jovens das escolas públicas de 
Salvador. Assim, os Centros de Ciências passaram a ser também um 
espaço para aprender a distinguir as informações científicas, tecnoló-
gicas e ambientais veiculadas nas diferentes mídias, além de relacio-
ná-las com a melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades.

  Como esses jovens podem se preparar para uma leitura crítica 
dos meios, fazendo escolhas seguras do ponto de vista da informação 
de qualidade?  Como o conteúdo produzido pelo atual telejornalismo 
das redes baianas está sendo recebido pelos jovens? As reportagens 
de cunho científico e ambiental funcionam como ferramentas para 
a educação? Foi através da busca de respostas para estas perguntas 

3 Um dos Centros Avançados de Ciências do Projeto Ciência, Arte & Magia foi instalado 
no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, sob coordenação da Profª 
Drª Rejane Lira.  Foi neste Centro de Ciências que foi realizado o estudo  de recepção 
das reportagens ambientais da TVE/Bahia, sob coordenação da Profª Drª Simone Bor-
toliero da Faculdade de Comunicação da UFBA, junto aos alunos do Colégio da Polícia 
Militar de Dendezeiros e Colégio Estadual Evaristo da Veiga, ambos de Salvador. A 
faixa etária dos jovens participantes foi entre 12 a 18 anos. Além disso, esses jovens 
também produziram vídeos de divulgação cientifica, inclusive na área ambiental, atra-
vés da imagem em movimento ou do uso de desenhos e redação.
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que definimos entre os objetivos do presente estudo, o de identificar 
e analisar as representações sociais que possuem os nossos jovens, 
após o exercício da recepção de programas televisivos que tratam da 
temática ambiental.

No caso dos produtos televisivos veiculados nota-se que os de-
sastres ambientais, a fauna e a flora foram durante muitos anos, os 
principais enfoques das reportagens sobre meio ambiente. Segundo 
León (2001), que realizou pesquisas com televisão e meio ambiente 
em países da Europa, as informações sobre meio ambiente são incon-
sistentes, cheia de distorções e interpretações errôneas de dados. 
Adotam muitas vezes um tom catastrófico, lançam alarmes desne-
cessários, centram-se em denúncias, mas não apresentam soluções. 
Há uma tendência ao negativo, ao sensacionalismo, não há contextos 
adequados que facilitem ao telespectador entender o significado das 
informações para suas vidas diárias. De acordo com o mesmo autor, 
há ainda uma escassa presença do ponto de vista científico nas infor-
mações, apesar de muitas vezes o conhecimento científico se consti-
tuir na única referência objetiva para valorar as questões ambientais. 
Há ainda o perigo da falta de rigor científico. Entre as causas deste 
problema, o pesquisador espanhol destaca a dificuldade dos profis-
sionais das emissoras televisivas em manejar conceitos de natureza 
multidisciplinar relacionados às áreas como a Biologia, a Ecologia, a 
Química, a Sociologia, a Economia, a Saúde, dentre outras que têm 
relações diretas com as questões ambientais da atualidade. 

Estas questões aparecem quando analisamos os produtos veicu-
lados pela TVE Bahia, principalmente no que se refere aos aspectos 
políticos e de um formato quase publicitário do ponto de vista institu-
cional e governamental, além  da prevalência de uma visão ambiental 
associada à prática do turismo na Bahia, com quase inexistência de 
fontes científicas das principais instituições de pesquisa do Estado.

Percursos Metodológicos:

Em 2005, os arquivos da TVE/Bahia foram pesquisados. Entre as 
reportagens assistidas e escolhidas, definiu-se o que foi veiculado na 
Semana Nacional de Meio Ambiente do respectivo ano. Ao mesmo 
tempo iniciávamos uma série de atividades na área de produção de 
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vídeos científicos com jovens de 12 a 18 anos, integrantes do Centro 
Avançado de Ciências /Projeto Ciência, Arte & Magia, localizado no 
Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Este foi o gru-
po escolhido para um estudo de recepção das reportagens produzidas 
para 03 programas da TVE/Bahia: Economia & Política, TVE Revista e 
TVE Notícia. Inicialmente, a pesquisa foi apresentada ao grupo de jo-
vens através de uma conversa informal. Para que eles pudessem par-
ticipar da recepção, entregamos um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, no qual os pais deveriam assinar e autorizar a participa-
ção dos filhos (menores de 18 anos de idade).

Para as atividades de recepção, foram reservados seis dias de en-
contro com os jovens no Centro Avançado de Ciências do Instituto de 
Biologia da Ufba. Ressaltando que os encontros ocorreram uma vez 
por semana, às segundas-feiras. No primeiro dia, usamos a dinâmica 
com o rolo de barbante, com a finalidade de promover o conhecimen-
to de todos os integrantes do grupo. Essa técnica foi utilizada com o 
objetivo de deixá-los à vontade para as discussões realizadas após a 
exibição de cada reportagem.

A dinâmica de grupo consistiu na definição de que os participantes 
sentassem em círculo, sendo que o primeiro participante, segurando a 
ponta de um rolo de barbante, o jogasse para outro participante, com 
a condição pré-estabelecida de que deveria dizer o seu nome, o bairro 
e sua idade, sempre a partir do momento que segurasse o rolo de bar-
bante jogado. Ao final, uma “teia grande” foi criada. Discutimos que 
o objetivo da pesquisa foi trabalhar como uma teia/rede de conversa 
para a construção de uma leitura crítica dos meios de comunicação. 

As matérias selecionadas na TVE, num total de cinco (05), foram 
apresentadas ao grupo, cujo teor: a Reciclagem, as Áreas de Proteção 
Ambiental (APA’s) do Rio Joanes e Ilha de Itaparica, o significado da 
Responsabilidade Sócio-Ambiental e o Turismo Ambiental no estado 
da Bahia, foram veiculadas pela emissora em cinco (05) dias da sema-
na, de 2ª a 6ª feira. 

O início da interlocução foi marcado pela identificação das con-
cepções que os jovens têm sobre o meio ambiente, que englobam a 
consciência da relação com o ser humano e as experiências próprias. 
Desenvolvemos para isso, uma atividade associada à redação de um 
texto sobre suas representações sobre meio ambiente.
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Constatamos através das discussões que ao abordar os alunos dos 
Centros de Ciências como receptores capazes de ter leituras diferen-
ciadas e plurais das mensagens veiculadas, a maioria buscava muitas 
vezes dar sentidos convergentes às suas experiências de vida. Mário 
Kaplún fala de uma prática educativa nos processos de comunicação 
baseada no diálogo, na cooperação solidária e na reafirmação de 
identidades culturais.  De acordo com as experiências de recepção de 
produtos midiáticos junto aos jovens, neste caso, os produtos telejor-
nalísticos, há o desenvolvimento de uma consciência crítica por parte 
dos sujeitos, mesmo considerando que para Kaplún o exercício da crí-
tica na recepção não é algo fácil de realizar, pois o acesso à informação 
não garante que as pessoas sejam mais ativas e participantes. Ele afir-
ma que a “criticidade é algo que não se pode ensinar, nem aprender, 
que não se pode transmitir como se transfere um teorema de mate-
mática ou uma fórmula química. Para ele a capacidade crítica não se 
recebe de outro; se exercita e que, portanto, deve ser um processo de 
autodescobrimento”4. 

As representações sociais através da 
recepção de programas televisivos:

Guareschi (2000) afirma que devemos primeiro entender o que se 
passa na TV para compreendermos a realidade, pois há uma diversida-
de de identidades e de representações culturais expostas através da 
telinha. Ao analisar essas representações através da TV, percebemos 
que existem questões culturais, místicas, religiosas, de poder, além do 
próprio papel ideológico das emissoras.

No exercício da recepção, esses jovens demonstram que sabem 
distinguir o que é propaganda governamental, quando o assunto tra-
tado faz relações diretas entre turismo na Bahia e meio ambiente. 
Numa reportagem sobre a Ilha de Itaparica acabam tendo percepções 
claras sobre problemas ambientais e o turismo na região: “A Ilha de 
Itaparica apresenta grandes problemas em nível de estrutura e cons-
cientização daqueles que praticam o turismo na região. Vale ressaltar, 

4 BORTOLIERO, Simone. Kaplún, educomunicador. Biografia de um visionário. In: Edu-
comídia , alavanca para a cidadania: o legado utópico de Mário Kaplún. São Bernardo 
do Campo: Cátedra Unesco: Universidade Metodista de São Paulo, 2006.
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que a própria estrutura decadente pode se estender na prática do tu-
rismo, principal atividade econômica da região.( R.L, 17 anos, aluno do 
Colégio da Polícia Militar de Dendezeiros, 2006)

Do ponto de vista das reflexões apresentadas pelos jovens para 
resolver problemas ambientais na capital soteropolitana, debatem a 
reportagem televisiva e apresentam soluções. 

Na fase anterior à recepção, quando estávamos produzindo vídeos 
educacionais e científicos, discutíamos a necessidade de uma diversi-
dade de fontes na apresentação desses produtos audiovisuais, sejam 
elas governamentais, científicas ou de outros grupos sociais 5. Esse 
mesmo argumento aparece nos depoimentos dos jovens durante a 
recepção das reportagens quando abordam as fontes escolhidas pelos 
repórteres da TVE/Bahia. Explicitam o que deixaram de compreender 
sobre a APA (Área de Proteção Ambiental) do Rio Joanes e sobre o po-
lêmico investimento turístico conhecido por Costa do Sauípe, ambos 
localizados no Litoral Norte da Bahia, justamente pela falta de diversi-
dade e credibilidade das fontes. Para J.L.S, de 15 anos, a reportagem 
sobre as APA’s não oferece um contraponto entre os argumentos de 
secretários de Governo, prefeitos e o próprio governador, ou seja, há 
um discurso institucional e não há representação de outros setores 
da sociedade. 

Fica evidente a percepção que os jovens têm sobre a ausência de 
fontes científicas confiáveis “... uma antropóloga desnorteada que 
teve um surto de emoção ao ver uma área de preservação ambiental. 
Acho que isso não deveria necessariamente ser mostrado, esse tipo de 
manifestação numa sonora”, afirma L.D de 16 anos do Colégio Evaris-
to da Veiga.

Através da recepção, podemos dizer então que as representações 
formadas a partir dessas reportagens televisivas, se relacionam com 
um modo particular de compreender e se comunicar , “um modo que 

5 Os jovens escolhidos nas escolas públicas de Salvador para participarem dos Cen-
tros de Ciências devem ter interesse em temas de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, 
uma das atividades realizadas consiste em pesquisarem durante 12 meses, as voca-
ções científicas de sua preferência e apresentarem em forma de comunicações orais 
em eventos científicos como a SBPC Jovem. Alguns desses jovens ingressaram na Uni-
versidade Federal da Bahia justamente em vocações escolhidas durante o tempo de 
permanência no Centro de Ciências. Essa atividade específica é coordenada pela Profª 
Drª Rejane Lira, do Instituto de Biologia da UFBA, através do Projeto Ciência, Arte & 
Magia.
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cria tanto a realidade como o senso comum” (MOSCOVICI, 2003:49). 
No grupo de recepção existe um consenso sobre o entendimento das 
reportagens, pois há um senso comum, apesar de um domínio mínimo 
do ponto de vista técnico da linguagem televisiva.

Desta forma, o discurso televisivo é apreendido pelo senso comum 
como um discurso de autoridade, de quem sabe mais para quem sabe 
menos, ele conta com um elevado grau de credibilidade. Entretanto, 
quando os jovens passam a entender os processos de produção das 
reportagens televisivas, ou seja, produzindo seus próprios programas, 
acabam realizando uma crítica aos jornalistas/produtores dessas ma-
térias televisivas tanto do ponto de vista da escolha das pautas am-
bientais, como de questões éticas ou do conteúdo abordado.

“...em relação às Áreas de Proteção Ambientais (APA’s), tratadas 
na reportagem, seriam íntegras por parte dos jornalistas envol-
verem as questões éticas (em relação às comunidades locais e o 
abuso do poder pelos proprietários), políticas (aparelho político 
como coadjuvante da concentração fundiária) e econômicos (des-
frute dos privilégios que vêm com a posse da terra). Enfim, tratar 
a realidade nua e crua (algo apenas possível teoricamente, mas, 
creio eu, um dos pilares para o bom jornalismo), independente 
dos interesses de grupos ou pessoas”. (J.L.S, 15 anos, aluno do 
Colégio da Polícia Militar de Dendezeiros)

Um dos aspectos discutidos na recepção foi a desconstrução das 
reportagens assistidas.  O debate girou em torno de quais temas e for-
matos deveriam ser apresentados pela TVE Bahia, se os jovens fossem 
os idealizadores. Quanto ao formato nada se modificou, ou seja, man-
teriam a estrutura das reportagens jornalísticas. Entretanto, as pautas 
seriam diferentes e haveria sugestões para amenizar os problemas 
ambientais na Bahia, indo desde mostrar a situação da degradação 
das espécies na Baía de Todos os Santos, até terminar todas as maté-
rias com dicas de ambientalistas, como sugeriu B.P de 17 anos, aluno 
do Colégio da Polícia Militar de Dendezeiros. Outra sugestão de M.C. 
de 17 anos, estudante do Colégio Estadual Evaristo da Veiga, seria dar 
um enfoque em quais tipos de plantas e animais estão morrendo por 
causa da presença da atividade humana em seu habitat. 

Considerações Finais:
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Para a realização da recepção das matérias exibidas na TVE/Bahia 
consideramos que quem produz as reportagens televisivas têm o do-
mínio sobre determinados códigos de linguagem específica do meio. 
Estes códigos são desconhecidos do receptor que, na verdade tem ou-
tra dimensão de entendimento que muitas vezes é desconhecida pelo 
realizador. Então, como o nosso objetivo central da pesquisa foi desen-
volver uma leitura crítica dos meios de comunicação com o grupo de 
jovens desses Centros de Ciências, partimos do ponto de vista de que 
era preciso ensinar através de oficinas de capacitação, um exercício 
prático de produção de vídeos no formato reportagem para garantir 
compreensão sobre os processos e uma futura análise dos conteúdos 
ambientais veiculados de forma mais aprofundada e criteriosa.

Outra dinâmica, foi a capacitação desses jovens, de 12 a 18 anos, 
como cinegrafistas, roteiristas, repórteres e editores de texto. Desta 
forma, ao compreenderam o funcionamento da lógica de produção 
televisiva, iniciaram um processo de produção de vídeos cujos temas 
foram escolhidos de acordo com suas experiências advindas da famí-
lia, da escola e de temáticas atuais, como: Cotas para Afro-descen-
dentes nas Universidades, Gravidez na Adolescência, Poluição Auto-
motiva, Tribos de Música e Drogas.  Com a realização desses vídeos, 
os jovens passaram a estar familiarizados com a linguagem audiovisu-
al e de posse de informações técnicas puderam realizar uma leitura 
diferenciada sobre as reportagens específicas sobre meio ambiente 
produzidas pela TVE/Bahia.

As representações sociais que surgem na produção desses víde-
os realizados pelos jovens reforçam de um lado, os padrões culturais 
tradicionais, mas por um outro lado colocam em debate questões que 
estão expostas no seu dia a dia. Portanto, na construção desses víde-
os que são na essência um ato coletivo, em grupo, há um retrato da 
realidade vivida por esses jovens, diferentemente do exposto pelas 
reportagens televisivas veiculadas nas emissoras, que não são cons-
truídas a partir de suas experiências de vida, mas sim de uma lógica 
de produção capitalista e de uma visão mercadológica da informação. 
Pois a TVE/Bahia apesar de ter um contrato de emissora educativa, 
não difere das emissoras comerciais no quesito temas ambientais, 
pelo contrário, faz propaganda institucional do Governo do Estado e 
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de suas ações políticas sobre o meio ambiente.
Existe na verdade uma competência no tratamento das informa-

ções que se concretiza na medida exata da ação de alguns jornalistas 
e produtores, cuja preocupação é favorecer os critérios públicos da 
agenda ambiental e científica na televisão. Do outro lado, existem di-
ferentes receptores que vão receber as mesmas informações de for-
mas diversas, estando sozinhos ou em grupos. Em grupo a recepção 
televisiva se torna realmente interlocução, mesmo se considerarmos 
que a criticidade é um processo de aprendizado entre jovens e adul-
tos, ou seja, entre quem faz TV e quem se propõe a debater a TV. Esse 
exercício de proporcionar uma leitura critica de mídia com um gru-
po de jovens adolescentes em temas ambientais foi uma experiência 
transformadora para a educação cientifica, inclusive para o entendi-
mento de um jornalismo cientifico regional mais comprometido com 
a educação de nosso tempo. Eis a grande diferença. Mas há também 
os espectadores que se deparam com os conteúdos televisivos de for-
ma passiva, principalmente nas escolas, onde existe uma ausência de 
debate sobre a alfabetização audiovisual e um não enfrentamento do 
problema. Para esses jovens dos Centros de Ciências de Salvador que 
concordaram participar de um estudo de recepção, e que assumiram 
uma postura crítica –avaliando os conteúdos televisivos ativamente, 
tanto do ponto de vista do que gostariam de ver na TV, como do pon-
to de vista de sujeitos da comunicação, resta-nos acreditar que serão 
mediadores em suas escolas, na próxima vez que seus professores exi-
birem material audiovisual em sala de aula. 
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Resumo

 O presente artigo é fruto de uma pesquisa mais ampla que 
teve como objeto de análise as matérias sobre meio ambiente publi-
cadas na revista Ciência Hoje, com o objetivo de identificar como a 
comunidade científica apresenta as questões ambientais para a so-
ciedade. A análise busca identificar a presença das correntes de pen-
samento biocêntrica e antropocêntrica nas publicações, como os ter-
mos Meio Ambiente e Natureza aparecem e ainda como o conceito de 
desenvolvimento sustentável é apresentado pelos autores.
 
Introdução

As questões ambientais têm sido pauta constante da mídia nacio-
nal e internacional, despertando em toda sociedade bastante interes-
se pelo tema. Desde a década de 1970, com a crise do petróleo, tais 
assuntos passaram a ser conhecidos como um problema global que 
atinge a própria humanidade. 

Os meios de comunicação, cada um segundo sua linha editorial, 
foram apresentando os grandes problemas, difundindo informações 
sobre a crise ambiental planetária. Dessa forma, termos como degra-
dação ambiental, biodiversidade, natureza, meio ambiente, desenvol-
vimento sustentável e aquecimento global foram sendo absorvidos 
pelo discurso da imprensa e conseqüentemente da sociedade.

1 Doutoranda UFBA/UEPB 

2 Jornalista, Doutor em Geociências pela Universidade de Campinas/SP e Professor de 
Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba.

3 UEPB 

Leituras de meio ambiente 
na revista Ciência Hoje
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A partir da década de 1980, quando os grupos acadêmicos foram 
assumindo como urgente às questões ligadas ao meio ambiente, a mí-
dia também passou a acompanhar a produção do conhecimento nes-
sa área. Na mesma época, foram surgindo os veículos de divulgação 
científica, que abordam, desde então, o tema nos seus aspectos mais 
científicos. 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa mais ampla sobre 
a divulgação científica dos assuntos ambientais, considerando os di-
versos aspectos (ideológicos, políticos e mercadológicos) da questão, 
tendo como objetivo principal identificar como a comunidade científi-
ca brasileira apresenta as questões ambientais para a sociedade, por 
meio da revista Ciência Hoje.

Quando escolhemos como objeto de estudo o periódico da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tivemos a intenção 
de entender como os produtores dos saberes ambientais apresentam 
a questão para a sociedade brasileira. A princípio nos delimitamos a 
analisar apenas os artigos publicados por cientistas, mais tarde, en-
tendemos que seria importante incluir as matérias jornalísticas para 
analisar toda a divulgação feita pela revista.

   O corpus da pesquisa foram as matérias sobre meio ambiente 
veiculada na revista Ciência Hoje, no período de janeiro de 2003 a de-
zembro de 2006, onde três questionamentos principais guiaram nosso 
trabalho: as correntes antropocêntrica e biocêntrica estão presentes 
nos textos analisados? Como os autores utilizam os termos Meio Am-
biente e Natureza? e ainda, que visão de Desenvolvimento Sustentá-
vel aparece nos textos?

  A metodologia utilizada neste trabalho foi de Análise do Conte-
údo - técnica que avalia o conteúdo do discurso declarado de atores 
sociais. Para esta pesquisa a metodologia teve dois desdobramentos 
distintos: a) análise das matérias sobre meio ambiente; b) análise dos 
editoriais da revista. 

As 64 publicações identificadas no período foram agrupadas em 
quatro grandes temas. As categorias elencadas foram definidas não de 
forma aleatória, mas pela própria configuração que já traziam em si, 
ou seja, a expressiva quantidade de publicações sobre o mesmo tema: 
Amazônia. Desenvolvimento, Água e Unidades de Conservação.
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Concepções de natureza

A relação sociedade-natureza bastante discutida pelo movimento 
ambiental recente tem contribuído para avançar o debate sobre essas 
questões na atualidade. Nessa discussão, algumas idéias e crenças so-
bre a concepção de natureza são apontadas como originária da crise 
ambiental. 

Para Lenoble (1969), a primeira idéia que a humanidade fez a res-
peito da natureza está relacionada à magia. Os homens primitivos 
buscavam compreender a vontade dos deuses dos rios, vulcões e mar. 
Esse sentimento mágico proporcionava conforto e segurança, servin-
do de apoio ao mundo, onde o homem não precisasse ser dono de si e 
projetasse suas necessidades e desejos na natureza, acreditando que 
a mesma não estava desvinculada de seus destinos e medos.  

Essa idéia atormentada e mágica perdura até os gregos, quando o 
homem vai tomando consciência de si mesmo. Naquela civilização, a 
natureza do latim “natura” correspondia a physis,  conjunto de maté-
rias e processos físicos e biológicos. Dessa forma, a natureza vai sendo 
então entendida como algo ordenado, regulado por princípios e leis 
naturais, servindo de base conceitual para o desenvolvimento da físi-
ca, matemática e biologia. E, por outro lado, influenciando as artes as 
religiões e a própria relação entre as pessoas.

Em conseqüência dessa nova concepção vai se estabelecendo o 
dualismo homem-natureza, cuja base é atribuída, mais precisamente, 
às doutrinas Judaico-Cristã. A concepção de natureza nesse pensa-
mento religioso se afasta das concepções dos antigos e se aproxima 
das perspectivas positivistas da ciência moderna, na medida em que 
lança idéias de tempo linear, progresso e do homem como senhor da 
natureza. 

Assim, a natureza passa a ser vista como uma máquina, na qual a 
ciência se torna à técnica de exploração pelo homem, estando as leis 
naturais desvinculadas do seu destino. Essa relação passa a ocorrer 
através da dominação, com total ausência de culpa. 

Dessa forma, a natureza foi se tornando aos poucos domínio exclu-
sivo do saber científico e dentro dela fragmentada para ser entendida. 
Portanto, essa visão de natureza, potencializada pela tecnologia, traz 
consigo o dualismo homem natureza, onde o segundo é instrumenta-
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lizado para servir o primeiro.

Meio ambiente e seus significados

O termo meio ambiente foi utilizado a primeira vez pelo dinamar-
quês Jean Baggesen, em 1800 e introduzido pelo discurso biológico 
por Jacob Von Uexkull. Porém, nas últimas décadas seu conceito tem 
ampliado à medida que foi sendo incorporado por diversos setores da 
sociedade.  

Na opinião de Ramos (2006: 62), “meio ambiente é um conceito-
chave para o debate socioambiental, pois engloba questões de poder 
tanto no universo biológico quanto ideológico”. No entanto, quando 
visto de forma isolada, o conceito se restringe a sua dimensão ‘na-
tural’, reproduzindo a dicotomia homem-natureza, representando o 
conjunto de fenômenos físicos e biológicos. E por isso mesmo, os pro-
blemas ambientais, na maioria das vezes, são reduzidos ao desmata-
mento e extinção de espécies, por exemplo. 

A visão do meio ambiente apenas como recurso natural é enten-
dida como uma herança cultural secular, resultado da dicotomia ho-
mem-natureza, que impulsionou uma ruptura entre o homem e o seu 
entorno.  Dessa forma, degradação, poluição, desmatamento, entre 
outros, são apenas sintomas que pode esconder o espectro mais am-
plo da relação homem-natureza. Como conseqüência disso, é comum 
encontrarmos na divulgação de assuntos sobre meio ambiente um 
tom biologizado da crise ambiental, passando muitas vezes uma visão 
sacralizada da natureza, o que vai lentamente sugerindo a transfe-
rência de uma discussão política da questão para projetos societários 
pessoais, onde o homem, um sujeito generalizado, deve mudar sua 
postura em relação ao meio ambiente. 

Em outras palavras, não se reconhece as contradições sociais que 
provocam diferentes formas de acesso à natureza, o que na opinião 
de Ramos (2006: 76) “vem representar os efeitos ideológicos de uma 
leitura biologista da natureza, predominante na forma de apresentar 
a crise ambiental planetária”.

Correntes antropocêntricas e biocêntricas
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A partir do século XX surgem duas grandes posições a respeito da 
relação homem-natureza: a Antropocêntrica e a Biocêntrica, que são 
decorrentes das idéias conservacionistas (uso consciente dos recur-
sos) e preservacionistas (reverência à natureza), respectivamente.  

O antropocentrismo é um sistema de pensamento que coloca o 
homem fora e acima da natureza, de acordo com o qual, nada possui 
sentido sem a presença humana. (AGUIAR S/D). Na atualidade, segun-
do Ramos (2006:77), “a corrente antropocêntrica defende a utiliza-
ção mais racional dos recursos naturais e de novas tecnologias, assim 
como o controle eficiente do Estado em benefício do ser humano”. 

O movimento que representa a visão política do antropocentrismo 
são os Ecocapitalistas, por meio do seu `capitalismo verde` e seus pro-
gramas de selo de qualidade e orientação aos consumidores. Outro 
movimento dessa corrente são os ecosocialistas, opositores direto da 
ecologia profunda, já que vêem o homem como sujeito da história.  

Na corrente antropocêntrica também se destaca o ecodesenvolvi-
mento que apesar de ter sido proposto a primeira vez em 1972, como 
uma alternativa à política de desenvolvimento com cuidados ambien-
tais, tomou força com Ignacy Sachs, que tentou desenvolvê-la do pon-
to de vista teórico.

A corrente biocêntrica, também chamada de ecocêntrica, defende 
os direitos da natureza em igualdade com os homens. Nessa visão, a 
natureza tem valor em si mesma, independente da utilidade que terá 
para os homens, rejeitando a visão antropocêntrica e suas principais 
formas: o cartesianismo e o utilitarismo.

Uma das características que se destaca no biocentrismo é a preo-
cupação em articular ética, religião e natureza, com uma convergência 
para as práticas espirituais orientais. Alguns movimentos da corrente 
biocêntrica são o ecoanarquismo (considerada a dimensão política do 
movimento biocêntrico), ecomunitaristas, ecofeministas e a ecologia 
profunda - considerada a mais influente.  

Aguiar (S/D) entende que ao defender a natureza como um sujeito 
de direito, a Ecologia Profunda (subdivisão do biocentrismo) conse-
gue fazer da biosfera um modelo ético que deve ser seguido pelos 
homens. No entanto, o processo de sacralização da natureza retém 



114 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

apenas as figuras de harmonia e beleza, apagando as imagens das ca-
tástrofes naturais também inerentes a ela. 

Na opinião de Ramos (2006), uma das principais conseqüências 
dos ideais preconizados pelos biocêntricos e antropocêntricos é a des-
politização da questão ambiental, alimentando uma visão biologizada 
e tendências a uma visão sacralizada da questão ambiental – uma es-
pécie de busca do paraíso perdido.

Desenvolvimento Sustentável 

A publicação do Relatório Brundtland, em 1987, marcou o primeiro 
momento em que o termo Desenvolvimento Sustentável (DS) assumiu 
uma credibilidade política, consolidada com a realização da Eco92, 
evento no qual as implicações do termo foram exploradas em mais 
detalhes e endossadas por governos nacionais.

O conceito de DS considera necessário e possível compatibilizar 
desenvolvimento econômico, a diminuição contínua da desigualdade 
social e a preservação ambiental. Para atingir tal objetivo, portanto, 
é recomendável seguir medidas, tanto em âmbito de cada Estado na-
cional, quanto internacional, como foram propostas nas duas grandes 
conferências e embaladas na Agenda 21.

Na visão de Herculano (1992:29), a questão do desenvolvimento 
sustentável, a ser conquistada através de uma nova ordem econômica 
internacional é algo dúbio, vago, que se presta a inúmeras polêmicas, 
onde a mais central gira em torno da conciliação entre conservar a 
natureza, garantindo a manutenção do crescimento econômico.

Na mesma linha, Fernandes (2003) entende que o anunciado como 
um novo modelo de desenvolvimento, e que sucederia as alternativas 
ocidentais praticadas há cerca de duzentos anos, se constitui, na ver-
dade, numa proposta de gestão, monitoramento e controle interna-
cional dos recursos naturais – elaborada e implementada a partir dos 
países do Norte. 

Nessa visão desses autores, o conceito se configura como uma 
proposta de políticas capazes de proporcionar um processo de racio-
nalização e de gerenciamento dos ecossistemas, visando ao aumento 
da capacidade de rendimento em relação ao modelo industrial de pro-
dução. 
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Desta forma, o discurso visando uma união mundial em prol do de-
senvolvimento sustentável do planeta objetivaria manter o domínio e 
o controle sobre os recursos naturais, como também atenua a crítica 
ao próprio modelo de desenvolvimento econômico, já que reconhece 
a crise e propõe a superação da mesma.

Também numa perspectiva crítica, Carneiro (2005) entende que 
o conceito de Desenvolvimento Sustentável passou a ser a doxa das 
questões ambientais, ou seja, é a universalização do ponto de vista 
de determinados agentes e seus respectivos interesses e concepções, 
permitindo um sem-número de sentidos diferentes, de acordo com os 
interesses e concepções. 

A crítica desse autor é dirigida principalmente a academia que, 
na maioria das vezes, apresenta a crise ambiental como apenas um 
conjunto de problemas de degradação com que a humanidade se de-
fronta. Para ele, tal argumentação é vazia de sentido já que os proble-
mas ambientais surgem como resultado da organização econômica e 
social.

Essa aconceitualidade, segundo Carneiro (2005), ocorre porque 
a teorização demandaria a análise do conteúdo das relações de pro-
duções vigentes e de como a lógica da produção por elas geradas, 
enquadra os conflitos sociais em torno da apropriação das condições 
naturais.

Resultados da pesquisa

As 64 publicações sobre meio ambiente identificadas no período 
estudado foram agrupadas em quatro grandes temas (Amazônia, De-
senvolvimento, Unidades de Conservação e Água) e divididas entre Di-
vulgação Científica (DC) – produzidas por pesquisadores e Jornalismo 
Científico (JC) – produzidas por jornalistas. As quatro categorias foram 
definidas não de forma aleatória, mas pela própria configuração de 
temas que já traziam em si.  

Como já destacado no início do artigo, buscamos responder a três 
perguntas principais: As correntes antropocêntricas e biocêntricas es-
tão presentes na revista? Como os termos Meio Ambiente e Natureza 
são utilizados? Como o conceito de Desenvolvimento Sustentável apa-
rece nas publicações?
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Segundo Ramos (2006), o movimento ambiental atual, apresenta, 
predominantemente, características biocêntricas, no entanto, quan-
do se tratou da totalidade dos textos analisados nesta pesquisa, hou-
ve uma predominância da visão antropocêntrica (34 publicações). É 
importante destacar que também foram identificadas uma expressiva 
quantidade de matérias de visão biocêntrica (25 publicações), além 
de textos que aqui chamamos de “Técnica” (5 publicações), que conti-
nham uma visão disciplinar, não sendo possível identificar pistas sobre 
sua filiação ideológica a nenhuma das duas correntes. 

No entanto, ao fazermos a mesma análise por categoria, esse re-
sultado se altera dependendo do grande tema em questão, como ve-
remos a seguir.

Amazônia 

Esta categoria apresentou 23 publicações, sendo que 13 foram 
identificadas como biocêntricas, 8 como antropocêntricas e 2 de ca-
ráter técnico. Acreditamos que a predominância de uma visão biocên-
trica da Amazônia, assim como a presença expressiva de matérias com 
visões antropocêntricas pode ser explicada pelo grande interesse, in-
clusive internacional, sobre a floresta, entre elas: o consenso mundial 
sobre a importância da mesma para o clima, sua biodiversidade, sen-
do importante alvo de interesses ideológicos e mercadológicos, o que 
atrai os mais diversos olhares e análises.               

A matéria Fogo rasteiro na Amazônia: uma nova ameaça aborda 
uma preocupação acerca das queimadas feitas por pequenos agricul-
tores, que utilizam fogo para preparar a terra para o plantio, causan-
do, segundo o texto, o chamado “fogo rasteiro”. Uma das principais 
soluções apontadas pelo autor é a criação de áreas protegidas, impe-
dindo o acesso dessas pessoas a determinados locais: “Sendo assim, a 
estratégia mais eficaz, e com a maior probabilidade de sucesso a lon-
go prazo, seria um programa de criação de grandes áreas protegidas, 
formando uma rede ao longo da fronteira de desenvolvimento”.   O 
trecho apresentado é característico da corrente biocêntrica que en-
tende que a melhor forma de proteger o meio ambiente é separá-la 
do homem.

Já na matéria Bom Negócio em terras indígenas, a ênfase dada é 
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de uma defesa antropocêntrica do meio ambiente, ou seja, com vistas 
à obtenção de renda com sua utilização. O texto trata de um projeto 
alternativo que visa acabar com a venda de madeiras em terras in-
dígenas por valores inferiores ao de mercado, ou seja, apenas R$50. 
Sobre o programa alternativo é dito: “O negócio além de lucrativo, é 
um meio de preservar o meio ambiente (...) vendendo as sementes das 
árvores, os índios podem ganhar, anualmente, R$ 180 por cada árvo-
re, que permanece intacta. Como vimos, nesse segundo texto, a idéia 
central da defesa do meio ambiente é a conservação para utilização 
dos recursos pelo homem e pelo mercado, o que denota uma visão 
antropocêntrica da questão.

Desenvolvimento

Com relação à categoria Desenvolvimento, que inclui matérias 
que abordavam conflitos urbanos, economia e manejo sustentável 
de ecossistemas, tais assuntos, na sua maioria, foram tratados numa 
perspectiva antropocêntrica.

Uma mostra dessa perspectiva pode ser encontrada na matéria 
Homem e Floresta: parceria para o desenvolvimento, que trata da 
implantação de projetos de manejo em reservas extrativistas, visando 
a retirada de recursos naturais, mantendo o equilíbrio dos ecossiste-
mas e a biodiversidade: “Além dos benefícios econômicos, a iniciativa 
permite a ampliação da infra-estrutura da reserva e gera melhor con-
dições de vida para as populações locais”. Apesar da Reserva Extrati-
vista ser uma modalidade de Unidade de Conservação, esse tipo exis-
te apenas no Brasil e permite o loteamento de áreas que podem ser 
exploradas pelas populações desde que haja um plano de manejo. 

Esse outro trecho fala da permissão de comercialização de animais 
silvestres, o que caracteriza uma visão antropocêntrica da questão: 
“Na reserva de Cazumbá-Iracema está sendo implementado um plano 
de manejo de animais silvestres para comercialização de capivaras, 
queixada e jabuti” . 

Unidade de conservação

Já a categoria Unidade de Conservação, que agrega matérias em 
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defesa da criação e ou manutenção de áreas de proteção ambiental, 
apresentou uma predominância de matérias de visão biocêntrica. 
Esssas áreas em geral são enfaticamente defendidas pelo movimento 
ambiental de cunho biocêntrico, já que a idéia central da mesma é 
proteger a natureza da ação predatória do homem. O gráfico a seguir 
apresenta a presença das duas correntes em defesa dessas unidades, 
mais expressivamente da visão biocêntrica.

Um exemplo da defesa do afastamento do homem como única 
forma de preservação de um determinado ecossistema ou mesmo 
animal pode ser vista na matéria A conservação do boto-cinza na 
baía de Parati, onde a autora ao identificar aquela área como prefe-
rencial para alimentação e reprodução daqueles cetáceos, defende “A 
restrita seção da zona costeira (englobando ecossistemas litorâneos 
e ambientes marinhos até 3km do continente), intensamente usados 
pelos boto-cinzas, precisa ser declarada o mais rápido possível área de 
conservação”. 

Mesmo reconhecendo que a baía serve de renda a pescadores e 
outros trabalhadores que vivem do turismo, a autora sugere a prote-
ção da área, de forma restrita, ou seja, sem a presença de humanos 
em todo seu entorno: “Um grande problema nessa baía está no cará-
ter desordenado do turismo e da pesca”, Em outro trecho a autora afir-
ma: “O intenso tráfego de barcos, o turismo desordenado, a redução 
de estoques pesqueiros e a captura acidental, são problemas comuns 
enfrentados pela espécie”.

 
Categoria água

Das 10 matérias enquadradas na categoria Água, 9 foram identifi-
cadas como de visão antropocêntrica e 1 enquadrada como técnica. 
Essa predominância pode ser explicada pela importância vital da mes-
ma para os humanos, assim como o interesse comercial nesse pro-
duto e por isso mesmo convergir numa discussão antropocêntrica do 
tema, como também pelo fato dessa categoria ter agregado o assunto 
em seus diversos aspectos, como escassez, transposição e valoração 
da água. No gráfico a seguir, podemos visualizar a predominância da 
visão antropocêntrica do tema.

Nessa categoria, elegemos a matéria Águas potiguares: oásis 
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ameaçado para apresentar a defesa antropocêntrica desse tema. O 
texto traz resultados de uma pesquisa sobre a qualidade nos reserva-
tórios de água do semi-árido do Rio Grande do Norte. O autor enfatiza 
o perigo dos altos níveis de metais encontradas nas águas estudadas, 
esboçando uma nítida preocupação com seu consumo e suas conse-
qüências: “Chama atenção o fato de o reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves, responsável pelo abastecimento de 400 mil pessoas, ter 
apresentado concentrações de cádmio, ferro, manganês e alumínio 
acima do permitido para águas destinadas ao consumo humano. 

O trecho apresentado, assim como a constante ênfase do autor ao 
longo do texto sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para 
a qualidade das águas armazenadas para consumo humano, caracteri-
zam sua perspectiva antropocêntrica. 

Natureza e meio ambiente

Nesta seção apresentamos os resultados do nosso segundo ques-
tionamento: Como os termos Meio Ambiente e Natureza aparecem 
nos textos analisados? 

Identificamos a presença dos termos em 19% do total dos textos 
analisados, predominando nas matérias de DC, elencadas nas catego-
rias Desenvolvimento e Amazônia.  Porém, observamos a presença 
marcante dos adjetivos ambientais e naturais na quase totalidade das 
matérias, a exemplo das expressões serviços ambientais, impactos 
ambientais, paisagem natural, populações naturais, entre outras. 

Natureza e Meio Ambiente guardam importantes diferenças con-
ceituais, apesar da influência do primeiro no segundo. A concepção de 
natureza mudou dependendo da época e da relação do homem com 
a mesma, passando de uma visão mágica, para uma visão de domi-
nação. Por outro lado, o conceito de meio ambiente, quando surgiu, 
trouxe consigo como herança cultural essa mesma dicotomia homem-
natureza. No entanto, para Ramos (2006), nas últimas décadas o pen-
samento ambiental começa a entender o conceito de meio ambiente, 
abrangendo as relações socio-culturais entre grupos e entre os ho-
mens. 

O que identificamos, porém, em todos os casos em que os temos 
apareceram na pesquisa, é que os conceitos foram utilizados como 
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sinônimos, ou seja, privilegiando sempre os aspectos biológicos e fí-
sicos, sem considerar os aspectos socio-culturais que o conceito de 
meio ambiente começou a absorver nas últimas décadas. Identifica-
mos, também, que a dicotomia homem-natureza aparece de forma 
marcante em alguns dos textos estudados. Ou seja, mesmo quando 
usadas como sinônimos, dependendo da filiação ideológica do autor, 
é possível perceber uma clara enfatização dessa separação. 

Na matéria Lixo no Ambiente Marinho, a dicotomia homem-natu-
reza aparece mostrando o homem como predador, enquanto a natu-
reza opera em sua perfeição: “O atual estilo de vida das populações 
humanas é o principal responsável pela crescente degradação dos oce-
anos. Enquanto a natureza é eficiente na reciclagem dos seus resíduos, 
o homem continua acumulando lixo”.  Nessa concepção da relação 
homem-natureza, o primeiro não apenas não se configura como parte 
dele, como é um destruidor do mesmo. 

Outra constatação da pesquisa foi que ao usar os termo Meio Am-
biente e Natureza, alguns autores dão um tom sacralizado ou tendem 
a apresentá-lo como objeto de contemplação ou ainda permeada por 
uma idéia de uma mãe fecunda. A concepção de uma natureza sa-
cralizada pode ser observada nesse trecho da matéria  “Qualidade 
ambiental no semi-árido”, onde a autora ao falar dos diversos biomas 
existentes no Brasil, afirma que, “Esses ecossistemas são verdadeiros 
santuários de vida, o que torna o país um celeiro de espécies da fauna 
e da flora ainda não catalogadas e estudadas na sua totalidade, as 
quais representam um mistério para ciência”.

 
Desenvolvimento sustentável

Finalmente abordaremos os resultados do nosso terceiro questio-
namento, dessa vez, sobre a presença e perspectiva dada ao conceito 
de Desenvolvimento Sustentável no material analisado.                       

O conceito de DS engloba uma série de problemas acerca de sua 
clareza conceitual e possibilidade de realização. Em todas as situações 
encontras na pesquisa, o conceito de desenvolvimento sustentável foi 
apresentado de forma otimista, externando confiança na resolução 
dos conflitos por meio de estratégias de DS. Identificamos menção ou 
mesmo tentativa de conceituação do termo Desenvolvimento Susten-
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tável, em apenas sete delas. Entretanto foi comum o uso do adjetivo 
sustentável ou suas variações na grande maioria dos textos analisados, 
como por exemplo, as expressões ações sustentáveis, manejo susten-
tável, práticas insustentáveis. O que nos parece ser conseqüência do 
termo ‘sustentável’ ser originário da biologia e a análise das questões 
ambientais na revista manterem um tom biologizado, ou seja, os pro-
cessos biológicos são enfatizados em detrimento das questões sociais 
da questão.

Trazemos um exemplo dessa visão otimista de Desenvolvimento 
Sustentável As mudanças climáticas globais e a Amazônia”, o autor 
lamenta que “As estratégias de desenvolvimento sustentável para a 
região amazônica ainda estejam  por ser formuladas – e essa é uma 
questão crítica para o país”.  Pelo contexto, o pesquisador atribui a 
essas estratégias de desenvolvimento uma importante saída para os 
problemas do aquecimento global e finaliza afirmando que “a ciência 
é um poderoso auxiliar nesse processo 

Comentários finais

Como vimos nos resultados da pesquisa com relação as correntes 
de pensamento, apesar de haver uma predominância da visão antro-
pocêntrica na totalidade das publicações analisadas, foi identificada 
há também predominância de uma ou outra corrente em determina-
das categorias, permitindo perceber concepções dominantes na defe-
sa de certos temas.

Os termos Natureza e Meio Ambiente são utilizados como sinô-
nimos em todos as publicações onde foram identificados. Não en-
contramos no conceito de meio ambiente, a apreensão de aspectos 
ligados ás relações sociais. Entretanto, identificamos casos onde os 
termos aparecem com uma forte tendência a sacralização, apagando 
a dimensão política da questão.

Com relação às perspectivas do Desenvolvimento Sustentável, o 
acanhado número de publicações aponta para dois caminhos distin-
tos: 1) O conceito caiu no descrédito da comunidade acadêmica, ao 
passo que foi sendo comprovada a sua incoerência conceitual e de 
realização, ou, 2) A idéia desse “novo modelo” desenvolvimento já foi 
incorporada a tal ponto, que basta mencionar suas dezenas de varia-
ções como manejo sustentável, cidades sustentáveis, que a esperança 
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de se contornar a crise ambiental é plenamente estabelecida.
Finalmente, compreendemos que a divulgação das questões am-

bientais na revista Ciência Hoje é plural, à medida que dá espaço 
para várias abordagens sobre o meio ambiente, no entanto, na gran-
de maioria, reproduzem uma visão biologizada da natureza, onde as 
ações humanas ou são tidas como predadoras ou é entendida como 
uma questão cultural, cuja conscientização e mudança de hábito se-
rão suficientes para resolver a questão.

A divulgação dos problemas ambientais, tal como realizada, não 
traz reflexões acerca das relações sociais e do acesso aos recursos 
naturais pela sociedade, assim como dos interesses do sistema do-
minante, apresentando, na maioria das vezes uma visão biologizada, 
ora defendendo o afastamento do homem dos nichos ecológicos, ora 
inserindo comunidades tradicionais em acanhados planos de manejo
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O Jornalismo Ambiental 
nos Editoriais do Jornal 
Correio da Paraíba1 
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Haryson Alves de Souza 3

Resumo

O presente trabalho pretende trazer à tona uma discussão sobre 
a abordagem do Jornalismo Ambiental dentro do Gênero Jornalístico 
Editorial. Procuramos entender e analisar as possíveis construções de 
sentido, a partir da construção discursiva presente no jornal Correio 
da Paraíba no ano de 2007. Nesta pesquisa foram feitas análises sob a 
perspectiva da Análise de Discurso, utilizando como suporte as teorias 
da comunicação e do Jornalismo.    

Introdução

As questões relacionadas ao meio ambiente, tais quais mudanças 
climáticas, aquecimento global e poluição são temáticas bastante 
abordadas pela mídia atualmente. Percebe-se que esses temas têm 
sido constantemente pautados pelos meios de comunicação, mas, 
nem sempre os mesmos vêem veiculando mensagens adequadas so-
bre o assunto.

Na maioria das vezes podemos verificar que predominantemente 
há uma superficialidade na forma de abordagem, como também certa 
redundância quanto ao conteúdo trazido ao público.

A proposta do jornalismo científico é de trazer para o público em 

1 Este trabalho de pesquisa foi realizado no Grupo de Estudos de Divulgação Científica 
– GEDIC, coordenado pela Profª. Drª. Olga Tavares. 

2 Mestranda do curso de Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB),  graduanda em 
Jornalismo (UFPB) e Graduada em Comunicação Social, habilitação em Relações Públi-
cas pela Universidade Federal da Paraíba. lucyregina@gmail.com

3 Graduando do curso de comunicação social – jornalismo na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). harysonalves@gmail.com
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geral informações acerca dos acontecimentos do meio científico, tais 
como esses estudos sobre o meio ambiente. É importante que ao dis-
seminar essas informações o jornalista esteja contribuindo socialmen-
te para as discussões acerca desta problemática. 

A partir das premissas já apresentadas, iremos investigar como 
esse tipo de jornalismo científico ambiental vem sendo abordado den-
tro do gênero jornalístico opinativo – editorial – veiculado no Jornal 
Correio da Paraíba no ano de 2007.

O Jornal Correio da Paraíba é atualmente líder de mercado neste 
segmento no Estado da Paraíba. Foi criado em 05 de agosto de 1953 
pelo empresário Francisco Teotônio Neto. 

O referido jornal circula em todo o estado da Paraíba e, hoje, de-
tém a maior carteira de assinantes. Cabe acrescentar que este veículo 
é parte integrante do Sistema Correio de comunicação.

A atua estrutura desse Sistema é composta por sete emissoras de 
rádio, englobando algumas AM e FM, e a TV Correio – filiada a TV 
Record.

Editorial

O jornalismo é caracterizado pela dinâmica da rapidez e da atua-
lidade. A partir das estruturas sócio-culturais de cada veículo são de-
terminadas suas peculiaridades. Para Todorov (1980 apud Melo, 1994, 
p. 37) essas peculiaridades envolveriam forma / conteúdo / temática; 
as relações entre emissor / receptor; e político-econômicas entre ins-
tituição jornalística / Estado / corporações mercantis / movimentos 
sociais. Essas peculiaridades deram origem à delimitação dos gêneros 
jornalísticos. 

De acordo com a classificação proposta por Beltrão (1992, apud 
Melo 1994, p. 54) que prioriza a questão funcional, os gêneros jorna-
lísticos são classificados em :

Jornalismo Informativo (da ordem do informar): composto a. 
pela notícia, reportagem, história de interesse humano, infor-
mação pela imagem.
Jornalismo Interpretativo (da ordem do explicar): reportagem b. 
em profundidade (longa reportagem).
Jornalismo Opinativo (da ordem do orientar): editorial, artigo, c. 
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crônica, opinião ilustrada, opinião do leitor.
Para Melo (1994, p. 95) editorial é o gênero jornalístico que expres-

sa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão 
no momento. Todavia, a sua natureza de porta-voz da instituição jor-
nalística precisa ser mais bem compreendida e delimitada.

O editorial possui quatro atributos específicos, quais sejam: impes-
soalidade (não se trata de matéria assinada e utiliza terceira pessoa do 
singular ou primeira pessoa do plural), topicalidade (trata de um tema 
bem definido), condensalidade (poucas idéias, com maior ênfase nas 
afirmações que nas demonstrações), plasticidade (flexibilidade, male-
abilidade, não-dogmatismo). 

 A partir dessas especificidades do editorial cabe-nos investi-
gar como o jornalismo científico está sendo enquadrado nesse gêne-
ro. 

 O papel do jornalismo científico é repassar para o público em 
geral informações sobre as pesquisas científicas. Cabe ao jornalista o 
papel de “traduzir” a linguagem científica para que mesmo leigos no 
assunto consigam compreende-los, a clareza da linguagem e do con-
teúdo é fundamental visto que

 
muitas vezes o texto científico é árido porque não há interesse em 
simplificá-lo. A linguagem hermética, na verdade, esconde uma 
estratégia de poder. Usar termos conhecidos apenas pelo grupo 
significa excluir os demais e manter o corporativismo. Significa 
manter o poder. (PENA, 2005, p. 206)

Com as premissas abordadas anteriormente, podemos concluir que 
o desafio do jornalismo científico consiste em conseguir trazer para o 
público em geral assuntos do meio científico, tornando-os acessíveis a 
todas as camadas sociais através dos meios de comunicação.

A fim de viabilizar nossas investigações, nos utilizaremos das téc-
nicas advindas do campo da análise de conteúdo. Para P. Henry e S. 
Moscovici (1968 apud Bardin, 1970, p. 33) “tudo que é dito ou escrito 
é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo”.

Este tipo de análise, seria pois, um procedimento que visa descre-
ver objetiva e sistematicamente o conteúdo expresso dentro do nosso 
corpus de pesquisa delimitado, com uma finalidade de se fazer uma 
interpretação acerca do mesmo.
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Metodologia 

Para este estudo utilizaremos como suporte a metodologia de aná-
lise de discurso, tendo como suporte teórico as teorias da comunica-
ção e teorias do jornalismo, com o enfoque para a área de divulgação 
científica dentro do contexto jornalístico.

Podemos então entender que recorremos ao levantamento biblio-
gráfico logo no início do desenvolvimento do nosso trabalho a fim de 
que pudéssemos alicerçar teoricamente nossas pesquisas e análises.

Do ponto de vista da conceituação preliminar do conceito de cons-
trução discursiva, entendemos o discurso como sendo “o ponto de 
articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos lingüísticos” 
(BRANDÃO, 1994, p.12).

Definir os discursos como práticas sociais implica que a lingua-
gem verbal e outras semióticas com que se constroem os textos 
são partes integrantes do contexto sócio-histórico e não alguma 
coisa de caráter puramente instrumental, externa às pressões so-
ciais. Têm assim papel fundamental na reprodução, manutenção 
ou transformação das representações que as pessoas fazem e 
das relações e identidades com que se definem numa sociedade... 
(PINTO,1999, p. 24)
 

Sendo assim, para compreendermos os discursos não podemos 
dissociá-lo do contexto social onde o mesmo está inserido. Também 
não se pode resumir o conceito de discurso a um conjunto de textos 
produzidos por sujeitos sociais, pois, como já vimos, o discurso possui 
uma carga subjetiva e ideológica a ser levada em consideração.

O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam, pois 
quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido 
institucionalmente. Esse discurso, que passa por verdadeiro, que 
veicula o saber (o saber institucional), é gerador de poder (BRAN-
DÃO, 1994, p.31).

O discurso como gerador de poder tem um papel social impor-
tante dentro da sociedade, é nesse item que conseguimos visualizar 
a contribuição de Pêcheux, que verifica que a produção do sentindo 
discursivo vai depender do contexto, da condição de produção, além 
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do papel social ocupado pelo protagonista do discurso. A língua é um 
elemento necessário para a construção discursiva, mas, ela por si só 
não consegue determinar essa formação.

O sistema da língua é o mesmo para o materialista e para o ide-
alista, para o revolucionário e para o reacionário, para o que 
dispõe de um conhecimento e para o que não dispõe. Isso não 
resulta que eles terão o mesmo discurso: a língua aparece como 
a base comum de processos discursivos diferenciados (Pêcheux 
apud Brandão 1994, p.35)

A análise de discurso propõe-se a analisar os discursos e seu con-
teúdo, sem dissociá-lo do contexto social. Para Gill (2002) “a análise 
de discurso é uma interpretação, fundamentada em uma argumenta-
ção detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que está sendo 
estudado”. A autora ainda faz uma observação sobre os analistas de 
discurso, que, segundo ela devem atentar não só aos aspectos explí-
citos no discurso, mas, sim, deve-se atentar ao “não dito”. Em outras 
palavras temos que

O analista de discursos é uma espécie de detetive sociocultural. 
Sua prática é primordialmente a de procurar e interpretar vestí-
gios que permitem a contextualização em três níveis: o contexto 
situacional imediato, o contexto institucional e o contexto socio-
cultural mais amplo, no interior dos quais se deu o evento comu-
nicacional (PINTO, 1999, p. 22).
 

Deste modo, procuramos coletar alguns editoriais publicados ao 
longo do ano de 2007, no jornal Correio da Paraíba, perfazendo um to-
tal de 11 editoriais publicados. A coleta e as análises foram realizadas 
numa tentativa de investigar um pouco da produção de sentido conti-
da nos editoriais que tratam da temática do jornalismo ambiental. 

Resultados das Análises
 
Primeiramente observamos que no período em que foram veicu-

lados esses editoriais, a equipe que compõe o conselho editorial do 
Jornal Correio da Paraíba praticamente permaneceu a mesma.

Consideramos ainda que apesar da temática ambiental está pre-
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sente nos editoriais, a mesma ainda pode ser considerada como algo 
incipiente diante da problemática, visto que de janeiro a setembro 
foram publicados apenas 11 editoriais com esse enfoque, ressaltan-
do-se que 1 desses editoriais foi repetido 4 dias após sua primeira 
veiculação, sendo assim, foram apenas 10 editoriais.

Outro ponto relevante é que vimos ao longo do nosso corpus a 
presença de elementos que dão ao texto muito mais um aspecto in-
formativo que propriamente opinativo como sugere o gênero edito-
rial.

Percebemos uma vagueza nas explicações e na utilização dos da-
dos apresentados, o que nos leva a pensar na falta de especialização 
do editorialista para com a temática. Falta maior reflexão, se expõe 
muitos dados, mas, não se propõe muitas ações diretas, postura essa 
que observamos que vem sendo tomada em diversos outros meios 
de comunicação. Procura-se mostrar de maneira radical e sensaciona-
lista as catástrofes e os problemas ambientais, e pouco se aborda as 
ações e as medidas a serem tomadas.

O tema ambiental mais recorrente nesse período foi justamente 
o aquecimento global, com especial atenção às mudanças climáticas 
e a água. Já que a análise de discurso propõe que analisemos os dis-
cursos a partir do contexto, não podemos dissociar texto de contexto, 
portanto, podemos inferir que, o mês de junho, dedicado ao meio am-
biente, seria um mês propicio a intensificar a divulgação de materiais 
relacionados à temática ambiental, visto que no referido mês aconte-
cem diversas atividades sociais relacionadas a preservação ambiental; 
justo nesse mês o jornal Correio da Paraíba não publicou nenhum edi-
torial referente a esse fato.
  
Considerações finais
 

Ao analisarmos os editoriais coletados, identificamos que, dife-
rentemente da mídia televisiva, que, diariamente aborda temáticas 
relacionadas à questões ambientais, o jornalismo impresso – mais es-
pecificamente o gênero editorial no Jornal Correio da Paraíba – Não 
costuma abordar com tanta freqüência esta temática.

Entretanto, observamos certa similaridade no tocante a forma de 
abordagem. Verificamos que as opiniões emitidas, bem como as in-
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formações colocadas são muito mais de caráter catastrófico do que 
mesmo conscientizador. Assim, verificamos uma superficialidade nos 
dados apresentados, apresentando inclusive uma grande fragilidade 
na construção argumentativa.

Assim, ao analisar este material, propomos abrir uma discussão a 
respeito do papel social do jornalismo dentro desse contexto do jor-
nalismo ambiental, onde existe uma ampla área de atuação, porém, 
mesmo nas áreas opinativas, existe uma carência de maior aprofunda-
mento e mais explicações concretas dos fenômenos que vêm aconte-
cendo. O editorial é a “voz” e a “opinião” do veículo perante o público 
leitor, repensar os temas e a forma como este vem sendo colocado é 
um grande passo para começar a inserir no jornalismo impresso pa-
raibano um jornalismo científico mais aprofundado e conscientizador 
nas questões ambientais. 
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Lucas Milhomens1 

Resumo: 

O presente artigo pretende refletir sobre a globalização, as novas 
tecnologias e o jornalismo científico no atual contexto comunicacional 
contemporâneo. Os aspectos da sociedade atual e os elementos que 
determinam sua complexidade.

Introdução

Tendo como ponto de partida reflexões apresentadas nas aulas de 
Comunicação e Culturas Midiáticas, do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o pre-
sente artigo pretende refletir sobre argumentos utilizados pelos diver-
sos autores estudados, os quais tentam, cada um na sua perspectiva 
teórica, explicar e defender determinados aspectos da sociedade con-
temporânea juntamente com elementos que determinaram a com-
plexidade da sociedade atual e como a comunicação e o jornalismo se 
inter-relacionam com as novas tecnologias. 

Ao mesmo tempo em que a ciência e os avanços tecnológicos se 
colocam inquestionáveis em nossas vidas, questionáveis são suas uti-
lizações. Vivemos num tempo em que fazer previsões dos avanços 
científicos é atirar no escuro, podemos fazer projeções, não defini-
ções. Apostar somente na tecnologia é um erro histórico semelhante 
ao cometido no final do século XVIII, onde o Iluminismo imperava e 
a ciência racionalizava tudo e todos. A mesma ciência que hoje é in-
vestida (através das grandes nações hegemônicas) maciçamente em 
equipamentos bélicos (para fazer as guerras de controle do capital 
em áreas estratégicas do planeta), além de poluir o meio-ambiente e 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na UFPB, integrante 
do Grupo de Estudo de Divulgação Científica – GEDIC. Orientado pela Profa. Dra. Olga 
Tavares. E-mail: milhomenslucas@yahoo.com.br 

Cenários: jornalismo científico, 
globalização e novas tecnologias
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nossos ecossistemas, possibilitando previsões catastróficas num futu-
ro próximo, é também a mesma ciência que cria magníficos adventos 
tecnológicos em prol do desenvolvimento social da humanidade.

Desenvolvimento

Feita a exposição inicial do cenário científico contemporâneo, é 
possível ter as bases para analisar melhor nossa sociedade global e co-
municacional. Em primeiro lugar é bom lembrarmos que a tecnologia 
(prioritariamente a do campo da comunicação) é um grande bem do 
mundo contemporâneo, ela é responsável, por exemplo, pela “facili-
dade” que possuímos hoje em utilizar mecanismos que outrora foram 
considerados elementos de ficção científica (produzir vídeos, assistir 
filmes, obter informações jornalísticas (ou de entretenimento), baixar 
músicas, investir em negócios transnacionais, se comunicar etc.), por 
isso, demonizá-las como as grandes responsáveis pelos problemas 
globais é uma estupidez. O que desde já afirmo não ser a proposta 
desta reflexão. 

Este novo contexto sociotecnológico foi apropriado perfeitamente 
pelo capitalismo moderno. Logo após a 2ª Guerra Mundial, e na seqü-
ência durante a  corrida armamentista ocasionada pela Guerra Fria, o 
investimento e aprimoramento tecnológico foi de um montante nun-
ca visto antes na humanidade, o que, como veremos, mudou-a com-
pletamente. Hoje, com a hegemonia do capitalismo neoliberal e das 
grandes corporações transnacionais, o maior bem de todos chama-se 
informação. 

Sistemas de comunicação, mediatizadas pela tecnologia são ele-
mentos estruturantes desta Sociedade da Informação. Ou seja, quem 
detém a informação detém o poder. A sociedade pós-industrial e seus 
formuladores que defenderam com unhas e dentes a ideologia da 
não-ideologia sabem que a maior mercadoria hoje pertence a quem 
controla os processos comunicacionais. Fazendo uma crítica a estes 
processos, a era da informação gerou aberrações infinitamente mais 
complexas que a velha exploração da mais-valia na antiga sociedade 
industrial do começo do século XX. Grandes corporações dominam o 
planeta e detém esse bem intangível. Essas corporações, num entre-
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laçamento global, expõem seus tentáculos que alcançam a tudo e a 
todos via propriedades cruzadas, conglomerados engolindo conglo-
merados, fazendo da comunicação um terreno de monopólios e oligo-
pólios (CHOMSKY, 2005). 

Mas, dentro de todo este cenário tecnológico, é um dos elemen-
tos desta mesma tecnologia que está possibilitando uma “guerra de 
guerrilha” contra os grandes monopólios comunicacionais: a internet. 
O capitalismo informacional encontra barreiras persistentes em seu 
avanço indo de encontro às possibilidades democráticas da internet, 
a comunicação em rede, descentralizada, plural e democrática. Hoje, 
mesmo quem não tem dinheiro para comprar bens tecnológicos pode 
usufruir da troca compartilhada (de tudo que se possa imaginar) feita 
na grande teia mundial de computadores, inclusive organizar-se para 
combater a lógica do capitalismo, ou seja, que as pessoas só podem 
atingir as benesses da sociedade comunicacional se tiverem dinheiro 
para consumirem. É a geopolítica do neoliberalismo informacional: só 
se comunica quem pode adquirir os bens tecnológicos.

Um dos maiores exemplos de que essa teoria é questionável apor-
ta-se no atual cenário da indústria musical. As grandes gravadoras 
estão enfrentando sérias dificuldades para encontrar a melhor for-
ma de comercializar seus discos na era do MP3, MP4 e afins. A ação 
fulminante e anárquico-democrática de compartilhar canções, víde-
os, documentos e qualquer tipo de informação, além de entidades 
e indivíduos e suas comunidades que se articulam pela rede (e em 
rede) faz lembrar as associações operárias guiadas pela autogestão e 
mutualismo2 de Joseph Proudhon3, conceituadas e transmutadas para 
o Creative Commons4 de hoje, para as enciclopédias eletrônicas cons-
truídas por milhares de pessoas no mundo todo (Wikipédia) e por uma 
nova forma de organização social, instrumentalizada pela grande rede 
mundial de computadores.

Uma das funções do jornalismo científico diz respeito à divulgação 

2 Mutualismo é o sistema anarquista que pregava a associação de trabalhadores livres 
com a posse de seus próprios recursos para a produção.

3  Pierre Joseph Proudhon, um dos fundadores do anarquismo, de 1809 a 1865.

4  Creative Commons é uma conceito/organização da produção científico-artístico-
cultural sem fins lucrativos, dedicada a expandir a quantidade de trabalho criativo, 
para que outros possam legalmente partilhar e criar trabalhos com base nos outros, 
construindo um conhecimento coletivo.



134 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

da ciência, utilizando métodos e critérios de produção que levam 
em consideração as técnicas e práticas jornalísticas. Dito isto, o 
cenário tecnológico exposto anteriormente é terreno fértil para a 
propagação de trabalhos jornalístico-científicos de todas as espécies. 
Trabalhos estes que vão desde o campo da economia, saúde, ética, 
tecnologia e meio ambiente, além, é claro, de estudos específicos 
sobre a apropriação das mídias modernas (internet, principalmente) 
pelos pesquisadores do campo comunicacional. Defendemos a 
tese de que as novas tecnologias e o atual sistema globalizacional/
comunicacional é um fator favorável para a produção e propagação 
desta especialidade científica: o jornalismo. Mesmo teóricos de outras 
áreas das ciências sociais (não aplicadas) são enfáticos em afirmar 
que a comunicação é central na atual sociedade. Um conceito que se 
torna palpável à medida que a comunicação consegue personificar (ou 
pelo menos está tentando) ideais de uma sociedade planetária, como 
lembra Maffesoli:

“Essa forma de vibração remete essencialmente à comunicação. 
A palavra comunicação serve também para encarnar o retorno 
dessa velha idéia que é o imaginário, ou seja, o fato de que se 
vibra com os outros, em torno de alguma coisa, seja qual for essa 
coisa.” (Maffesoli, 2003).

Outro ponto importante que deve ser ressaltado nesta sociedade 
da comunicação, e que favorece o estudo e aplicabilidade do jorna-
lismo científico, está ligado profundamente às dificuldades de lidar 
com as chamadas “aldeias modernas” (Maffesoli, 1988). Taxamos 
com essa denominação os diferentes públicos que pela sua existência 
questionam a idéia de informação universalizada, chegando a todos 
da mesma maneira. Idéia essa que o senso comum aprendeu a divul-
gar erroneamente, pois a diversidade de públicos e a pluralidade das 
sociedades tornam essa informação altamente segmentada. Um dos 
desafios do jornalismo científico é trabalhar com essa segmentação 
de forma qualitativa, aproveitando essa diversidade e tornando-a fon-
te inesgotável de pesquisa científica.

Na prática, a informação só consegue unir micro grupos, microcos-
mos, universos segmentados (Maffesoli, 1988). E, portanto, o papel 
da ciência e do jornalismo é central a partir desta perspectiva, já que 
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a segmentação pode ser ampliada ou minimizada de acordo com o 
assunto que se pretende abordar dentro do campo jornalístico.

Com certeza a comunicação jornalística não pode ser puramente 
analítica, no sentido conservador da palavra, ela precisa se apropriar 
das várias linguagens existentes e igualmente importantes nas socie-
dades. Neste sentido, uma linguagem mais flexível comunica tanto 
melhor que uma notícia nos moldes conservadores que conhecemos 
hoje. Uma peça teatral, por exemplo, pode explicar bem mais sobre 
economia do que uma complexa tabela cheia de números em um jor-
nal impresso, ou, na mesma linha, uma charge num sítio ou TV pode 
significar um esclarecimento político (e lúdico) bem melhor do que a 
sisudo âncora do telejornal falando sobre o assunto. Na mesma linha, 
o jornalismo científico constrói inúmeras possibilidades de difusão 
na sociedade se  apropriando das incontáveis linguagens existentes 
oferecidas pela segmentação, e, mais especificamente, regionalização 
dos conteúdos.

“O jornalismo científico de qualidade deve demonstrar que o fa-
zer  é, acima de tudo, atividade estritamente humana, com im-
plicações diretas nas atividades socioeconômicas e políticas de 
um país. Portanto, do mais alto interesse para o jornalismo e a 
sociedade”.(OLIVEIRA, 2002, p. 14)

Sem dúvida, é preciso inovar nas linguagens comunicacionais, na 
ciência e no jornalismo, experimentar o novo, levar em consideração 
a diversidade em todos os seus sentidos, excluir os “projetos totali-
zantes”, ousar. A comunicação é uma das ciências onde esse exercício 
criativo é permanente, pois, do contrário, estaremos fadados a repe-
tições de velhos modelos, míopes diante de um mundo que se trans-
forma a todo instante.

Essa metamorfose diária encontrou sua plataforma no desenvolvi-
mento estratégico das tecnologias da informática e comunicação, com 
reverberações por toda a estrutura social das sociedades capitalistas 
avançadas (Santaella, 2003). Conceitos esses que perpassam a cultura 
oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, cultura 
das mídias e a cultura digital, onde novos ambientes socioculturais 
são criados e novas linguagens precisam ser utilizadas. Nesse exercício 
em busca do novo, velhos fetiches da mídia já expostos por McLuhan 
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acontecem novamente, é difícil relacionar-se com tais adventos tec-
nológicos sem a impressão de que seremos engolidos por eles, pre-
cisamos, na medida do possível, buscar conceitos claros perante a 
complexidade da sociedade moderna, dos pensamentos que tendem 
a se repetir, buscar uma evolução da linguagem para entender melhor 
essa nova cultura (ou culturas) que se apresentam. Entendido isso, as 
práticas jornalístico-científicas ficarão bem mais claras e precisas.

O jornalismo pode e deve ser instrumento para o desenvolvimento 
regional. Partindo pela perspectiva exposta anteriormente da existên-
cia irrefutável de uma globalização descentralizada e, tanto por isso, 
regionalizada, é fundamental que a prática jornalística e mais espe-
cificamente a prática do jornalismo científico seja no sentido de in-
centivar as diferentes e plurais possibilidades localizadas no seio da 
diversidade. Temáticas importantes outrora ignoradas pelos veículos 
midiáticos nacionais (e seus profissionais) como, por exemplo, a mul-
tiplicidade cultural da região nordeste (das manifestações artísticas 
mais singelas até as mais sofisticadas), sua produção científica (que 
emerge dos variados campos da medicina, passando pelas ciências da 
computação até chegar ao avançado campo da neurociência) e, tam-
bém, a criação de alternativas localizadas de preservação do meio am-
biente são assuntos hoje inquestionáveis em relevância e em poten-
cial jornalístico. Forçando assim uma especial atenção (e produção) 
dos profissionais de comunicação e criando as condições necessárias 
para o aprofundamento de temas relevantes e de aplicabilidade social 
e regional, como, por exemplo, o jornalismo ambiental, o jornalismo 
econômico e o jornalismo científico (stricto sensu). 

Além dessa possibilidade de aprofundamento/divulgação em vá-
rias áreas do conhecimento humano, a importância do jornalismo 
científico se dá na contribuição sistemática e explicativa das metodo-
logias utilizadas para o fim a que se propõe uma determinada pesquisa 
científica: a divulgação de seus resultados e a conseqüente utilização 
de suas descobertas. Portanto, a comunicação da ciência sempre foi 
de extrema importância para o entendimento público e para a sociali-
zação do saber. Como enfatiza João Caraça (SOUSA et all, 2003, p.35), 
“a ciência (...) gerou um enorme dispositivo comunicacional que não 
só lhe servia de garantia como, ao mesmo tempo, possibilitava a sua 
expansão”. 
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Conclusão

Caminhando para um desfecho não hermético deste artigo, mui-
to pelo contrário, concluímos que as novas tecnologias se mostram 
como uma importante ferramenta da sociedade moderna (ou pós-
moderna) no sentido de proporcionar uma emancipação civilizatória. 
Desde que, é claro, seja utilizada de forma plural e democrática.

A sociedade globalizada e sua dinâmica impõem ao profissional 
de comunicação e, mais especificamente, ao jornalista científico, uma 
profunda apropriação destas novas tecnologias, que redimensionam 
sua atuação e ampliam suas possibilidades, tanto na pesquisa quanto 
na difusão de seus objetos de estudo.

Com certeza os meios de comunicação de massa, o processo de 
digitalização (filosófico e físico), a globalização das culturas, a dester-
ritorialização do espaço físico que se torna intangível, mas, ao mesmo 
tempo palpável (SANTOS, 2002), a dicotomia entre cultura pasteuriza-
da e respeito à diversidade são elementos para nossa compreensão 
de uma sociedade complexa, plugada pela internet, alimentada com 
o que há de melhor e pior da cultura humana, e por isso mesmo, de 
grandes possibilidades. 

Não há dúvida, pela análise feita por esta pesquisa, de que o jor-
nalismo e a ciência têm lugares cativos nesta nova sociedade global, 
construída por todos nós, usuários tecnológicos individuais e coletivos 
que somos.
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Kildare de Medeiros Gomes Holanda1 

Resumo

O artigo se propõe abordar um breve estudo sobre o jornalismo 
especializado, abrangendo a área científica, desenvolvidas nas edi-
ções impressas das revistas Super Interessante, Galileu e Scientific 
American Brasil - publicações mensais especializadas na temática de 
assuntos que envolve a Ciência.

Nosso estudo e análise aproxima-se do jornalismo científico para 
entendê-lo como processo de divulgação e agendamento da Ciência, 
notadamente procurando elucidar eminentes conflitos entre os fatos 
científicos do jornalismo especializado, a espiral do silêncio e o espe-
táculo da informação midiatizada.

Introdução

A atividade jornalística vem se especializando desde os seus pri-
mórdios até os dias atuais. As publicações impressas, com o advento 
da tipografia, permitiram que a atividade jornalística desenvolvesse 
um sistema de comunicação social levando a informação aos mais dis-
tantes lugares. Para isso grande contribuição teve o papel, a tipografia 
e o correio. Para Costella (2001:22) “o jornal impresso tipograficamen-
te subiu ao palco da História no momento em que a experiência tipo-
gráfica, calejada nos livros, se somou à experiência jornalística desen-
volvida com a gazeta manuscrita”.

O século XV foi bastante promissor para a comunicação, quando 
do surgimento de uma tecnologia capaz de impulsionar a atividade jor-
nalística. Naquela época o jornalismo vivenciou a construção de uma 
sociedade que deixava de lado as barreiras da distância geográfica e 

1 Graduado em Comunicação Social pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
Atualmente é professor efetivo do curso de Comunicação Social da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: kildaregomes@uern.br 

O efeito ‘Espiral do Silêncio’ na produção 
da notícia no jornalismo científico
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aliava-se a forma rápida de divulgação do pensamento e da cultura. 
A tecnologia estava preparando o jornalismo para as transformações 
culturais que viriam séculos mais tarde, como é o caso das revoluções 
Industrial e Francesa.

O jornalismo cruzou muitos séculos, depois da invenção da tipogra-
fia, para desenvolver uma atividade social mais profunda. Na Europa, a 
atividade jornalística participou da chamada revolução científica, “(...) 
uma revolução que implicava não somente desenvolvimentos estritos 
no campo da ciência e da técnica, mas transformações mais amplas 
na filosofia, na religião e no pensamento social, moral e político”2. A 
partir de então a Ciência começa a dividir com o jornalismo a respon-
sabilidade de informar e formar leitores com senso crítico.

O presente trabalho visa abordar a temática do Jornalismo Científi-
co, voltando-se especificamente para análise na cobertura jornalística 
de revistas, principalmente no que diz respeito à forma de divulgação 
da Ciência no veículo de comunicação impressa. Passados todos esses 
séculos, o jornalismo sente a necessidade de apoiar-se na pesquisa 
científica para entender o processo pelo qual se desenvolve essa es-
pecialidade do conhecimento.

Nessa área de segmentação jornalística percebemos uma tendên-
cia em aceitar apenas como Ciência os resultados produzidos nas ci-
ências da natureza e exatas. Dessa forma, o jornalismo especializado 
tem apenas contribuído para reforçar o caráter dominante do pensa-
mento majoritário, que vislumbra interesse na divulgação das pesqui-
sas e descobertas científicas ligadas às ciências que encontram seus 
resultados nos laboratórios – em detrimento do campo de pesquisa 
desenvolvido através das ciências sociais humanas.

Com esse estudo buscamos contribuir para a elucidação da práti-
ca jornalística no âmbito científico, desvendando os meandros de sua 
natureza midiática e os efeitos danosos do exercício e valorização da 
prática profissional baseada na espiral do silêncio. Há evidências de 
que o jornalismo científico despreza os resultados obtidos na pesquisa 
científica das ciências sociais humanas, talvez por não querer se arris-
car diante de um conjunto infindável de teorias sociais.

Percebemos que o agendamento da ciência pelo jornalismo espe-
cializado merece destaque na pesquisa acadêmica, para que possa-

2 Oliveira (2002:18).
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mos entender os verdadeiros aspectos e fundamentos que norteiam 
a linha editorial e todo o reforço midiático para consolidar o efeito do 
pensamento dominante. Esse agendamento polariza a idéia de que o 
jornalismo especializado caminha na tendência de uma produção em 
escala industrial, atendendo a um mercado cada vez mais competitivo 
e cônscio com os propósitos do lucro – servindo, sobremaneira, a es-
tética desvirtuada do senso crítico como forma de política editorial.

Desenvolvimento

Estruturamos a nossa análise utilizando três publicações impres-
sas, através das seguintes revistas: Scientific American Brasil, Galileu e 
Super Interessante. Coletamos uma edição do ano de 2007 (Scientific 
American Brasil, edição nº 64, setembro/2007), e duas edições do ano 
de 2008 (Galileu, edição nº 202, maio/2008; Super Interessante, edi-
ção nº 252, maio/2008).

A análise do material selecionado busca encontrar identidades e 
semelhanças das linhas editoriais nos três periódicos de circulação 
mensal, que trabalha com o jornalismo científico. O processo de de-
finição da metodologia ficou assim estabelecido: trabalhar com um 
periódico não muito conhecido, publicada no ano anterior (Scientific 
American Brasil), e dois outros periódicos com edições recentes e de 
grande conhecimento editorial no país (Galileu e Super Interessante). 
A partir dessas edições impressas julgamos importante traçar uma hi-
pótese capaz de comprovar a proximidade no exercício do jornalismo 
especializando dessas revistas analisadas, mostrando as afinidades de 
procedimentos dos periódicos que terminam por atender aos ditames 
da indústria cultural, e que tanto se distancia do real objetivo na divul-
gação de assuntos ligados à Ciência – seja ela ligada as ciências sociais 
humanas, as ciências naturais e/ou as ciências exatas.

Assim, adotamos uma sistemática onde “(...) a metodologia inclui 
as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 
possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 
criativo do investigador” (Minayo, 1994:16). 

Aliado a esse sistema metodológico, onde caminhamos pela pes-
quisa e argumentação dos dados numéricos, ou seja, pela pesquisa 
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quantitativa, consideramos atender ao que preconiza Peirce3,

“Qualquer hipótese que explica os fatos é criticamente justificá-
vel. Mas entre as hipóteses justificáveis, devemos escolher aque-
las que podem ser testadas por experimentação. Não há mais 
necessidade de escolhas subseqüentes, depois que conclusões in-
dutivas e dedutivas foram extraídas. Embora a metodêutica não 
tenha a mesma preocupação com estas últimas, ela deve desen-
volver os princípios que guiarão a invenção das provas, aquelas 
que deverão guiar o curso completo de uma pesquisa, e aque-
las que determinam em que problemas devemos engajar nossas 
energias.”

Constatamos, analisando os números das reportagens e os assun-
tos abordados, que as edições das três revistas são bem próximas uma 
das outras, no que diz respeito aos critérios de publicação de matérias 
ligadas ao campo científico. Fica latente a idéia de uma publicação 
que atende isoladamente os interesses de uma ciência baseada nos 
resultados ligados à pesquisa na área das ciências naturais e exatas. 
Somente um reduzido número de matérias atende à área das ciências 
sociais humanas.

Analisando a edição nº 64 da revista Scientific American Brasil, 
encontramos os seguintes elementos: editorial (tratando de assuntos 
ligados a Medicina); carta de leitores se referindo continuamente as 
questões envolvendo reportagens anteriores e que tratavam de as-
suntos ligados às ciências naturais e exatas; e reportagens voltadas 
em sua maioria para a área das ciências naturais e exatas (no total 
de 21 matérias), contra apenas uma matéria referindo-se a assuntos 
ligados as ciências sociais humanas. A revista Scientific American Brasil 
abordou assuntos ligados a neurociência, experimentos desenvolvi-
dos em laboratório aplicados na agricultura, genética e tecnologia.

O editorial da revista Galileu, edição nº 202, publicou assuntos li-
gados ao cinema, comentando sobre o filme Indiana Jones. Nas car-
tas dos leitores os temas abordados seguiam a seguinte temática: 
internet, nutrição, aquecimento global, obesidade, tecnologia, dinos-
sauros. Nas reportagens tivemos o seguinte panorama: 21 matérias 
voltadas exclusivamente para assuntos ligados às ciências naturais e 

3 PEIRCE, 1976 apud SANTAELLA 2001, p. 122.
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exatas; enquanto que apenas quatro reportagens abordavam, super-
ficialmente, assuntos na área das ciências sociais humanas. As repor-
tagens que tratavam de temas ligados às ciências sociais humanas não 
demonstravam critérios científicos de aprofundamento nos assuntos 
tratados nas reportagens. O processo de construção do texto e das 
ilustrações das reportagens na área das ciências sociais humanas não 
tem o mesmo destaque que é dado às reportagens ligadas aos assun-
tos das ciências naturais e exatas.

Com relação à análise da edição nº 252 da revista Super Interes-
sante encontramos um editorial desconexo com temas ligados ao jor-
nalismo científico e, de maneira bastante empírica, a revista trata dos 
‘gringos’ que levam os jogadores de futebol brasileiro para carreira 
internacional, e de profissionais que fazem a revista porque trabalham 
com o que gosta (coisa que para o redator-chefe é um privilégio raro 
no mercado); as cartas dos leitores abordam temas relacionados à 
política, futebol, música, games – desviando-se dos assuntos que me-
recem destaque dentro de uma pauta científica; nas reportagens en-
contramos as ciências naturais e exatas sendo tratada em dezessete 
reportagens, uma reportagem relacionada com manifestações sobre-
naturais – mas não adentrando nos quesitos e análises da Parapsicolo-
gia; e apenas cinco reportagens com enfoque voltado para as ciências 
sociais humanas. É importante ressaltar que nessa mesma edição da 
revista Super Interessante encontramos uma entrevista completa-
mente descontextualizada da abordagem científica. Nela um escritor 
inglês, Tom Hodgkinson, fala direcionado aos jovens sobre questões 
ligadas a trabalho e mercado profissional concluindo que “(...) traba-
lhar, especialmente em grandes empresas, só serve para deixar as 
pessoas ansiosas e deprimidas. E mostra como se entregar ao ócio 
com profissionalismo, ensinando o leitor a aproveitar os benefícios da 
ressaca ou a dar a melhor desculpa ao chefe na hora de avisar que 
faltará ao trabalho (...)”4. (Grifo nosso)

Verificamos, então, que essas revistas mantêm um sério vínculo 
com a idéia preconizada pela indústria cultural, de que mais importan-
te do que o agendamento de assuntos ligados à Ciência está a espeta-
cularização dada às notícias e reportagens abordadas nas edições dis-

4 HODGKINSON, Tom. O importante é não fazer nada. Super Interessante, São Paulo, 
n. 252, p.27-29, maio 2008. Entrevista concedida a Leandro Narloch.
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tribuídas em vários pontos comerciais no país. A forte característica 
dominante das ciências naturais e exatas em detrimento das ciências 
sociais humanas é bastante visível quando se trata do trabalho volta-
do, nessas revistas, para o jornalismo científico.

Para Nuzzi e Barros Filho (1998), o trabalho desenvolvido pela mí-
dia é cercado de reforços para garantir a supremacia do pensamento 
majoritário e por isso afirma que,

 
“A mídia, (...), tem papel central na maior ou menor probabilidade 
que tem um agente social de tomar posição sobre um tema dado, 
porque impõe a opinião majoritária, impõe a tendência de deslo-
camento da opinião majoritária e, portanto, oferece ao receptor 
o referencial para que este avalie o risco social de uma tomada 
de posição marginal”.

O fato é que esses periódicos mensais estão apenas funcionan-
do com uma lógica mercantilista, esquecendo-se de que o jornalismo 
tem uma outra função social. Esse modelo mercadológico do jornalis-
mo está sendo questionado há bastante tempo pelas universidades. E 
no campo do jornalismo científico várias propostas surgem como que 
para solucionar o grande problema causado por essas revistas espe-
cializadas, quando o assunto na pauta é a Ciência.

Pena (2005) defende a idéia de que as universidades se estruturem 
com os instrumentos comunicacionais necessários e passe a prota-
gonizar o papel de divulgadora científica. O autor apenas critica com 
bastante ênfase o modo como a Ciência ainda é trabalhada na comu-
nicação acadêmica. A escolha de uma redação com texto científico 
baseado numa linguagem árida, nas normas rígidas de padronização, 
faz com que se corra um grande risco na comunicação. Resta ainda um 
detalhe: que o jornalismo científico nas universidades não seja execu-
tado com base nas idéias de mercado5. 

Para os estudiosos do jornalismo científico a superficialidade com 

5 “(...) Devemos ter sempre em mente, na análise da infinidade de problemas ligados 
à comunicação de massa, que os meios de informação e diversão, perdida a aura que 
os elevava acima do complexo econômico da sociedade, convertidos em comércio e 
indústria de gigantescas proporções, se norteiam pelos mesmos princípios que regem 
as grandes empresas em outros setores, utilizam os mesmos procedimentos que es-
tas adotam e visam sempre, em última análise, o aumento do consumo e de lucros”. 
(Pfromm Netto, 1972:16)
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que são abordados os assuntos científicos, reforça apenas a idéia da 
noticiabilidade6 da Ciência como instrumento do entretenimento no-
ticioso – sem se preocupar com uma agenda pública desenvolvida no 
afã de proporcionar uma democratização da informação de projetos 
científicos voltados para a melhoria da qualidade de vida, seja no âm-
bito das ciências naturais e exatas, seja no campo das ciências sociais 
humanas.

 Na sociedade midiatizada, o jornalismo e os jornalistas tor-
nam-se “(...) cada vez mais objeto de um exame minucioso não só por 
parte da comunidade acadêmica, mas também por parte de diversos 
agentes sociais e dos próprios cidadãos (...)”7. Daí resulta que nume-
rosas pesquisas citadas por Pfromm Netto (1972) apontam para uma 
realidade onde o público consumidor da comunicação de massa não 
é anônimo, atomizado e desorganizado – forçoso é considerar que a 
diversidade de efeitos produzidos pela comunicação de massa depen-
de bastante das características da personalidade do indivíduo como 
da posição do comunicador e do membro da audiência na estrutura 
da sociedade, além das relações desse mesmo membro social com 
outras pessoas e grupos: famílias, amizades, grupos de trabalho, etc. 
Analisando dessa forma, podemos concluir que a tendência é que es-
ses receptores passem a ser cada vez mais exigente na qualidade e 
conteúdo dos produtos produzidos pelo jornalismo, em particular o 
científico.

 Os conflitos na comunicação de massa tendem a tomar gran-
des dimensões, ao passo que a audiência torna-se cada vez mais exi-
gente e ativa. Diante desses casos estudados no presente artigo cien-
tífico, é forçoso concluir que o jornalismo científico tem um desafio a 
vencer enquanto divulgador da Ciência. Nesse conflito de legitimidade 
Neveu (2006) conclui com propriedade que,

“As tensões do campo jornalístico se expressam também em vi-
sões conflitantes da excelência profissional. Ao modelo de um jor-
nalismo preso. A valores da objetividade, de rigor deontológico, 

6 “Tendo definido noticiabilidade como um conjunto de elementos por meio dos quais 
o aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos 
que servirão de base para a seleção das notícias, podemos definir os valores/notícia 
(new values) como um componente da noticiabilidade (...)”. (Wolf, 2003: 202)

7 TRAQUINA (2001:58).
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de distanciamento crítico e de análise, se opõem outras referên-
cias. Pode-se imaginar o paradoxo que constitui a inexistência de 
figuras emblemáticas do jornalista contemporâneo emergindo de 
um mercado de revistas em pleno crescimento, para ligar essa 
constatação de um jornalismo sem fibra às pressões das receitas 
de marketing (...)”8.

Conclusão
O jornalismo científico passa por um momento de resignificação 

do seu papel enquanto difusor da comunicação científica. No campo 
da Ciência, todo trabalho sério deve ter espaço para ser divulgado – 
seja ele consolidado através das pesquisas das ciências naturais e/ou 
exatas, ou de outra forma, através da pesquisa nas ciências sociais 
humanas.

A divulgação dos projetos e das pesquisas científicas deve aliar-se 
ao jornalismo especializado na busca de socializar o conhecimento e 
colaborar com a transformação dos valores sociais – atingindo níveis 
satisfatórios de qualidade na comunicação através dos veículos de in-
formação jornalística.

Concluímos, então, que essa visão mercadológica acaba prejudi-
cando o jornalismo científico. O processo desencadeado através da 
espiral do silêncio na relação entre o jornalismo científico e as ciências 
sociais resulta numa prática danosa e com reflexos negativos para a 
Ciência, jornalistas e veículos de comunicação. Engajadas na perspecti-
va mercadológica as revistas Scientific American Brasil, Galileu e Super 
Interessante demonstram claramente o seu partidarismo pelo pensa-
mento dominante, afastando o jornalismo científico de seu exercício 
profissional. As revistas, mesmo com a significativa temporalidade das 
publicações – que separa a edição da revista Scientific American Bra-
sil das outras duas revistas – demonstram estar atreladas à lógica do 
mercado, onde o que vale mais do que a notícia é o lucro.
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Resumo:  

Propõe-se demonstrar um mapeamento, inicial, de como está a 
disseminação e a divulgação científica on-line nas IES particulares do 
estado da Bahia. Pretende-se, ainda, observar como esta sendo trata-
da a disseminação e divulgação de ciência nestas IES, bem como uma 
breve análise observando o grau de interatividade proposto pelo site. 
Sobre o método de abordagem, utilizou-se uma predominantemente 
pesquisa qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva, 
pois pretendeu descrever e classificar os dados coletados.

Introdução

Contemporaneamente, vive-se em um ritmo de evolução muito 
maior que o acontecido até a metade do século passada. A Internet 
e seu conteúdo não possuem mais características tão simples como 
no começo da sua difusão em massa em 1994 e, muito menos no seu 
início de fato, quando foi criada pelos militares nos anos 50. Com a 
difusão em massa da Internet em 1994, um novo ambiente começou 
a ser gerado e teve crescimento extraordinário como se pode atestar 
no presente momento, 2008.

Este escrito tem por objetivo demonstrar quais são as Instituições 
de Ensino Superior da Bahia que possuem em seus sites, links ou tex-

1 Doutoranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Socieda-
de – Facom-UFBA. Mestre em Letras - UFBA Professora da Rede de Ensino FTC. E-mail: 
crismporto@gmail.com 

2 Estudante do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias de Feira de Santana. Bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb. 

Mapeamento da disseminação e da 
divulgação cientítica on-line nas IES 
particulares do Estado da Bahia
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tos que sirvam como disseminadores de ciência. Acerca da difusão 
científica Bueno (1984) defende que se trata de: “[...] todo e qualquer 
processo ou recurso utilizado para veiculação de informações cien-
tíficas e tecnológicas” (p.14). Trata-se de um conceito, e como tal, é 
amplo abrangendo todo o tipo de texto científico ou que trate de ciên-
cia. A hipótese que norteou o trabalho é que as notícias sobre ciência 
não possuem o destaque merecido nos sites que aqui estarão elen-
cados. A difusão de ciência e popularização desta, apesar de ser um 
dos assuntos mais discutidos e incentivados no Brasil. desde 2003 por 
meio do Departamento para Divulgação e Popularização da Ciência do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, pôde-se verificar ações que visam 
não apenas divulgar a ciência, mas também estabelecer uma cultura 
científica no País.

Cultura científica aqui pode ser entendida como algo que se esta-
belece como um artefato e Internet é um espaço que possibilita uma 
nova forma de comunicação que envolve a interação, interligando in-
formações em um novo contexto para difusão destas. A Internet dis-
tingue-se como uma cultura, um artefato, conjunto de possibilidades 
de novos relacionamentos e identidades constituídas dentro da nova 
mídia. Esta nova mídia tem sido estudada não apenas como prática e 
relações sociais, mas como um espaço que constitui relações e práti-
cas próprias. 

Portanto, defende-se que, a produção da divulgação científica on-
line pode tornar-se um instrumento pelo qual a ciência e a tecnologia 
alcancem o público leigo, difundindo conhecimento sobre pesquisas e 
produções feitas pela comunidade científica do Brasil e do mundo.

Internet e Difusão de Ciência: Diálogo Necessário

Sabe-se que a Internet não é apenas algo semelhante a um livro 
onde pessoas podem abrir e acessar informações. Além disso, a Inter-
net é uma imensa base de dados onde tem-se acesso a todo tipo de 
informação. Contudo, acredita-se que ela também está comprometi-
da em tornar disponível informações sérias e confiáveis acerca do que 
tem sido e pesquisado no mundo científico e acadêmico. Vale lembrar, 
que a Web é uma base de dados continuamente em crescimento e tem 
como autores todas pessoas que nela inserem e manuseiam dados. 
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Com o crescente interesse mundial em participar da Rede de com-
putadores surgem diversos serviços e, com isso, as áreas em que é 
possível utilizar estas informações. Suas aplicações vão desde inte-
rações comunicativas em tempo real com pessoas do outro lado do 
mundo até cirurgias feitas à distância. Essas aplicações já fazem parte 
do cotidiano das várias pessoas que fazem parte dessa denominada 
Sociedade da Informação. (PALACIOS, 2005).

Diante do imenso manancial de informações disponível na Inter-
net e, por conseguinte, no mundo a realidade prática diária impõe ao 
pesquisador a necessidade do domínio da capacidade de não apenas 
localizar, mas selecionar informações confiáveis e de qualidade (a 
matéria-prima do seu produto ou serviço). Sem esta propriedade tal 
profissional não tem as mínimas condições de concorrer dentro de um 
mercado local que era “seu”, confortável e que hoje está ao alcance 
de concorrentes de quaisquer outros países.

É fato que o advento da Internet como uma evolução do conceito 
de redes, dotou esse fluxo de velocidade no transporte dos documen-
tos eletrônicos associado a uma economia de escala referente aos bai-
xos custos de transposição dos documentos eletrônicos de sua fonte 
ao seu destino. (PALACIOS, 2006)

Como efeito disso, percebe-se um ponto de virada na pesquisa 
acadêmica. Os materiais disponíveis nos mais diversos sites são mais 
rapidamente acessíveis atualizados e, na maior parte das vezes, gra-
tuitos. Aliado a isto nesta nova fase da sociedade a universidade rece-
be estudantes que tiveram contato com a informática cada vez mais 
jovem e que, portanto, sentem-se cada vez mais à vontade com ver-
sões eletrônicas de livros e periódicos. 

Diante do que acima foi exposto, reconhece-se a importância de 
uma IES divulgar na Rede o que ela está pesquisando e produzindo 
como caminho para colaborar com a disseminação da ciência no 
País. Cabe salientar que a difusão de ciência assume seus recortes 
e características de acordo ao seu emprego no meio comunicacio-
nal e científico. No entanto neste artigo ela deverá ser entendida 
como “[...] todo e qualquer processo ou recurso utilizado para vei-
culação de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 2002, 
p.14). Trata-se de um conceito, e como tal, é amplo abrangendo 
todo o tipo de texto científico ou que trate de ciência.
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Disseminação e Divulgação Cientifica nas 
IES particulares do estado da Bahia

A Internet constitui-se hoje como um dos meios de comunicação 
mais influente na sociedade. Detém características que estimulam e 
facilitam o seu uso como livre acesso, conteúdo dinâmico, interativi-
dade, dentre outras. Nesse contexto, pode e deve ser utilizada como 
instrumento facilitador para a disseminação e difusão da ciência. Con-
tudo, não somente o uso torna-se importante, mas o bom uso. 

Com o crescimento da Internet, atrelado ao seu volume de conteú-
do, tornara-se difícil procurar por determinado material. Surgiu então, 
outro problema: o gerenciamento das informações. 

Especificamente, sobre a divulgação da ciência nas Instituições de 
Ensino Superior Privadas da Bahia – IESPB, percebe-se que o material 
está desorganizado ou, em grande parte, desatualizado. Pesquisas e 
investimentos em ciência precisam de uma interface com a população 
para haver interação. A Internet cumpre muito bem esse papel, mas 
se o uso for de modo útil e otimizado.

Grupos de pesquisas, pesquisas desenvolvidas por alunos, conhe-
cimento gerado na própria faculdade é de domínio público. Busca-se 
na divulgação científica manter a sociedade ciente e informada de to-
dos os avanços e progressos feitos na ciência. Quando isso se realiza 
acontece uma comunicação transparente, contribuindo para forma-
ção e desenvolvimento de uma cultura científica no País.

E-mail é uma forma de interação muito utilizada, mas de pouca 
intensidade. Não há, por exemplo, garantias de respostas, e não obe-
dece à risca os requisitos de rapidez que se espera numa comunicação 
on-line. Enquetes podem ser úteis para se formar estatísticas e cons-
truir informação com a participação direta do usuário, o que é muito 
interessante sob a ótica de quem faz a informação. Não há uma dis-
tinção e separação tão nítida sobre quem são os agentes produtores e 
consumidores da informação. Comunicação via chats é, por fim, uma 
forma direta de interagir com temas de interesse pessoal. É possível 
ir direto à fonte e esclarecer dúvidas que surgem e são específicas e 
inerentes a cada usuário.

Utilizando desse arcabouço de recursos e ferramentas, é possí-
vel tornar o ciberespaço científico um espaço mais útil. Ainda assim, 
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faz-se necessário o bom uso da linguagem de comunicação. É preciso 
ter em mente qual é o público alvo, seus possíveis anseios, prováveis 
dúvidas e dificuldades e níveis de conhecimento específico de cada 
navegante.

À divulgação científica está vinculada a forma de se comunicar. Ao 
responsável pela exposição do material cabe traduzir o conhecimento 
para uma linguagem mais “concreta”, “palpável” para a população. O 
compromisso que se deve ter é de informar a verdade científica com 
a máxima de simplicidade, cumprindo a sua missão de demonstrar ao 
povo quais as inovações que estão sendo construídas para ele, além 
de permiti-lo editar e complementar a formação desse conhecimen-
to.

Assim, com base na tipologia criada por Porto (2004), onde a auto-
ra classifica o nível de interatividade dos sites de divulgação científica 
em alta, média e baixa, a seguir será demonstrado como encontra-
se a difusão de ciência nos nas páginas on-line das IES particulares 
da Bahia. A partir de uma classificação e mapeamento dessa difusão 
cientifica buscar-se-á fornecer uma visão geral de como se dá a di-
vulgação de ciência nesse meio. São listadas algumas faculdades que 
disponibilizam on-line algum tipo de material referente à ciência.

INSTITUIÇÃO ENDEREÇO INTERATIVIDADE

Área 1 http://www.area1.br Baixa/ e-mail

Escola Bahiana de Me-
dicina e Saúde Pública

http://www.fbdc.edu.br
Média/e-mail 
e fórum

Faculdade Bahiana de 
Ciências Contábeis

http://www.fabac.edu.br Baixa/ e-mail

Faculdade Castro Alves http://www.castroalves.br Baixa/ e-mail

Faculdade Católica 
de Ciências Econô-
micas da Bahia

http://www.facceba.com.br Baixa/ e-mail

Faculdade de Tec-
nologia e Ciências

http://www.ftc.br/dialogos Baixa/ e-mail

Faculdade de Tecno-
logia Empresarial

http://www.fte.com.br Baixa/ e-mail
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Faculdade Ju-
vêncio Terra

http://www.juven-
cioterra.edu.br

Baixa/ e-mail

Faculdade Ruy Barbosa http://www.frb.br Baixa/ e-mail

Faculdade Sete 
de Setembro

http://www.fasete.edu.br Baixa/ e-mail

Área 1 • – Tem uma sessão Fale Conosco para o envio de suges-
tões e reclamação, mas às vezes fica fora do ar.
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública • – Das três revis-
tas que a faculdade possui duas já não estavam no ar e a outra 
continua com o mesmo conteúdo. Muitos links estão fora do 
ar. Um ponto negativo na usabilidade é na visualização da re-
vista. Quando acessa o link da revista, a página continua do 
mesmo jeito, e o usuário pensa que não aconteceu nada. Só 
que ela carrega no fim da página, ou seja, o usuário tem de 
rolar a página pra ver se a revista carregou ou não. A sessão 
de comunicação por e-mail, Fale Conosco, também não fun-
ciona. Foi preciso usar a Ouvidoria pra entrar em contato com 
a faculdade. Provavelmente, o fórum que tem pudesse ser útil 
para a divulgação científica, mas também não funciona. Men-
sagens de erros no site não são tratadas.
Faculdade Bahiana de Ciências Contábeis – A interface é um • 
pouco mais amigável, mas a interatividade segue o padrão dos 
outros sites, com comunicação apenas via e-mail
Faculdade Castro Alves • – O link de publicações eletrônicas 
que existe possui apenas um artigo e não está atualizado. In-
teratividade baixa via e-mail.
Faculdade Católica de Ciências Econômicas das Bahia • – Como 
no último estudo realizado, detém apenas de material rela-
cionado à elaboração de monografias. Nada mais, além disso. 
Interatividade baixa via e-mail.
Faculdade de Tecnologia e Ciências • – A faculdade tem em seu 
conteúdo on-line uma revista eletrônica, a Diálogo e Ciência. 
É uma das mais bem estruturadas revistas eletrônicas pesqui-
sadas. A interação é intuitiva, com atalhos e mapeamento de 
cores não agressivos. Está atualizada e contém um dos maio-
res acervos de artigos. No entanto, os artigos são muito espe-
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cíficos e de características muito técnicas, seguindo o padrão 
dos conteúdos de outras faculdades, sendo classificados como 
disseminação científica. Interatividade baixa via e-mail.
Faculdade de Tecnologia Empresarial – • O material que possui 
não é de cunho científico. São algo como crônicas escritas por 
pessoas ligadas à faculdade (professores, coordenadores etc). 
Constituem-se de opiniões e esboços de pensamentos pesso-
ais sobre áreas de conhecimento geral. Sendo assim, esse ma-
terial não pode ser considerado e classificado como científico. 
Interatividade baixa via e-mail.
Faculdade de Juvêncio Terra • – O acervo on-line da instituição 
referente ao conteúdo científico está ligado mais diretamente 
à disseminação científica. O material, alguns artigos publica-
dos, trata de assuntos com muita especificidade e rigor téc-
nico, não tendo como objetivos levar essas informações para 
leigos ou curiosos, mas para estudantes e pesquisadores das 
áreas em questão. Interatividade baixa via e-mail.
Faculdade Ruy Barbosa • – A idéia serve como pilar para a cria-
ção da revista CienteFico, da faculdade Ruy Barbosa, é talvez, 
a que chega mais próxima da idéia de divulgação científica. A 
revista é um veículo de exposição de projetos e pesquisas rea-
lizadas por graduados e pós-graduados da faculdade. Concei-
tualmente, é um modelo exemplo para as faculdades. Porém, 
peca em alguns aspectos de usabilidade. É difícil e pouco in-
tuitivo a localização das edições da revista. Os links não estão 
muito bem localizados e, por vezes, não refletem o que expres-
sam. Há também tópicos e conteúdos repetidos, falhando no 
quesito organização. Além disso, o material exposto na revista 
também é muito específico.Interatividade baixa via e-mail.
Faculdade São Francisco de Barreiras • – O link para as duas 
revistas que a faculdade possui tornou-se indisponíveis.
Faculdade Sete de Setembro • – A revista Rios Eletrônicas, 
que estava em construção, tem uma interface amigável e con-
teúdo de fácil localização. A missão da revista converge com 
os objetivos da divulgação científica, mas os artigos que pos-
sui ainda tratam dos assuntos de um modo distante de uma 
abstração “legível” para a compreensão popular. Interativida-
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de baixa via e-mail.
De acordo ao elenco das faculdades particulares da Bahia, aqui des-

crito, pode-se observar que estas, em sua maioria, ainda não possuem 
como prioridade informar sobre ciência e o que está sendo pesquisa-
do nos seus intramuros. E ainda, não atentaram para as possibilidades 
e o baixo custo de disponibilizar informações sobre ciência e tecnolo-
gia em suas páginas eletrônicas, criando um ambiente e interativo e 
agradável para expor notícias e resultados de pesquisas científicas.

Conclusão

A pesquisa efetuada e descrita neste artigo é apenas um estudo 
inicial para ser retomado adiante, visando oferecer ao meio científico 
e acadêmico um mapa de como as IES da Bahia, sejam públicas ou 
privadas, estão tratando a difusão de ciência em seus sites. Contudo, 
mesmo sendo um estudo inicial, este demonstra que as IES particula-
res da Bahia, em maioria, ainda não atentaram para sua função social 
de produzir e difundir ciência. Isso denota que essas IES não estão 
colaborando para a formação de uma cultura científica no Brasil, em 
especial no estado da Bahia.
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Marcelo Gomes Germano1 

Resumo 

Neste artigo objetivamos discutir aquele que consideramos como 
um dos mais fortes argumentos apresentados em defesa das políticas 
públicas de Popularização da C&T no Brasil e no mundo: o necessá-
rio controle social da ciência e da tecnologia pela população. Embora 
reconhecendo a legitimidade que dá sustentação a este argumento, 
apontamos algumas limitações no caminho de sua viabilidade prática, 
constatando, sobretudo, que a partilha do conhecimento, é apenas 
um passo importante dentro de um jogo mais complexo que envolve 
a disputa do poder.  

Introdução

Já se tornou consensual, pelo menos nas falas acadêmicas, o fato 
de estarmos acelerando a passos largos na direção de uma sociedade 
cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia. Um modelo so-
cial que, especialmente impulsionado a partir do século XIX, passou a 
depositar na ciência e na tecnologia as suas maiores esperanças. Uma 
“sociedade do conhecimento” que, de acordo com Assmann (1998, 
p.18), deverá sustentar-se em uma cultura “aprendente”.

 Por outro lado, também não se pode desdenhar o fato de que, 
desde o “simples” domínio das técnicas de controlar o fogo, até os 
projetos secretos da NASA, ou os segredos da engenharia genética e 
da farmacologia, sem falar dos mistérios das pesquisas armamentis-
tas, o conhecimento encontra-se em paradoxal conflito entre a dis-
ponibilização e o controle, constituindo-se em uma antiga questão de 
poder que, paralela ao seu crescimento criou uma série de obstáculos 
no caminho de seu domínio e acesso. 

1 Professor do Departamento de Física da UEPB 

Controle social da ciência: um 
longo caminho a percorrer
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Estes são apenas dois dos vários argumentos e justificativas rela-
cionados aos porquês de “popularizar a ciência”. Embora a maioria dos 
cientistas e comunicadores entre em acordo quanto à necessidade de 
tal empreendimento, os fundamentos teóricos, interesses e objetivos, 
são diversos e até mesmo antagônicos. Neste artigo objetivamos dis-
cutir aquele que consideramos como um dos mais fortes argumentos 
apontados em defesa das políticas públicas de Popularização da C&T 
no Brasil e no mundo: o necessário controle social da ciência e da tec-
nologia pela população. 

Por um controle social da C&T

Uma das fortes razões relacionadas ao porquê de popularizar a 
ciência é, sem dúvida, o necessário controle social desta forma de 
conhecimento pela população e os argumentos apresentados pela 
comunidade científica britânica são bastante contundentes a esse 
respeito.

Primeiro, a ciência é possivelmente a maior realização da nossa 
cultura e o povo merece conhecê-la; segundo, a ciência afeta a 
nossas vidas cotidianas e o povo precisa estar a par dela; terceiro, 
muitas decisões de política pública envolvem a ciência e estas só 
serão genuinamente democráticas se forem fruto de um debate 
público esclarecido e quarto, a ciência é financiada por verbas 
públicas e este apoio é(ou ao menos deveria ser) baseado num 
nível minimamente aceitável de conhecimento popular (DUARNT, 
EVANS E THOMAS, apud KULESZA, 1998, p. 49).

 Embora reconheçamos as dificuldades envolvidas nesta tarefa, 
sobretudo, considerando que a pesquisa científica não é algo facil-
mente controlável, é possível enfrentar a discussão partindo do con-
trole dos desenvolvimentos e aplicações da ciência, para em seguida 
avançarmos no debate sobre a necessária influência da população em 
um controle prévio dos rumos das pesquisas.

Não é novidade que encaminhamentos de questões relacionadas 
com ciência e tecnologia envolvem riscos e custos, além de aspectos 
simbólico-culturais que deveriam necessariamente passar pelo crivo 
da população. Questões como, produção de alimentos transgênicos, 
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clonagem humana, eutanásia, utilização de células troncos e muitas 
outras, são exemplos de como um conhecimento mínimo de assuntos 
pertinentes à ciência e suas aplicações é fundamental para a garantia 
de uma democracia, pelo menos, representativa e de qualidade razo-
ável. 

Neste sentido, é importante refazer as perguntas de Candotti 
(2003): “Tudo que está ao nosso alcance em termos de desenvolvi-
mento e aplicações do conhecimento científico, deve ser realizado? 
Tudo o que é possível fazer, deve ser feito”? Podemos clonar, devemos 
clonar? Se sabemos fabricar uma bomba atômica, devemos fabricá-
la? Se podemos chegar até a lua, devemos desenvolver um projeto 
espacial para chegar até lá? Enfim, se dominamos o conhecimento ne-
cessário ao alcance de determinados objetivos, estes objetivos devem 
ser alcançados? Quem deve decidir isso? Na atual conjuntura, quem 
tem definido essas questões são as classes dominantes e os interesses 
de mercado, a quem pouco interessa as opiniões e anseios das maio-
rias e minorias excluídas. 

Para Candotti (2002, p.17), “a circulação das idéias e dos resulta-
dos de pesquisas é fundamental para avaliar o seu impacto social e 
cultural, como também para recuperar, por meio do livre debate e 
confronto de idéias, os vínculos e valores culturais que a descoberta 
do novo, muitas vezes rompe ou fere”.

Embora concordemos com o princípio da argumentação, que diz 
respeito ao controle das aplicações tecnológicas do conhecimento 
científico, verificamos que existe um fio muito tênue entre o que po-
demos fazer e o que já fizemos ou estamos fazendo. Depois de cons-
truído um determinado tipo de conhecimento, é muito pouco prová-
vel que não seja desenvolvido e concretizado em termos de aplicações 
tecnológicas e práticas. Na maioria dos casos, o sonho de materiali-
zação das hipóteses já se encontra nos objetivos iniciais da pesquisa. 
Desse ponto de vista, é necessário interferir previamente nos rumos 
que devem ser dados às investigações, definindo a priori para onde 
devemos dirigir os nossos olhares e quais as perguntas para as quais 
devemos concentrar esforços de resposta. Se devemos participar de 
um projeto conjunto para o lançamento de um satélite que envolve 
gastos da ordem de 100 milhões de dólares, ou se é preferível usar 
esse recurso para equipar os nossos hospitais públicos em sua grande 
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maioria sucateados, é uma questão de estabelecer prioridades que, 
em uma sociedade democrática exige a participação de cada vez mais 
interlocutores, com razoável soma de conhecimentos que lhe permi-
tam opinar diretamente ou delegar as pessoas certas à responsabili-
dade desse tipo de decisão2. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992 (Agenda 21, 
1997) chama atenção para um outro aspecto da questão, ressaltando 
que a popularização não é importante apenas para o povo conhecer 
as criações da ciência, mas, principalmente para poder influenciar nos 
rumos das pesquisas. De modo que, nos termos da referida conferên-
cia, “deve-se ajudar o público a comunicar à comunidade científica e 
tecnológica suas opiniões sobre como a ciência e a tecnologia podem 
ser melhor gerenciadas para influir beneficamente na vida dele”. 

Para Sagan,

... as conseqüências do analfabetismo científico são muito mais 
perigosas em nossa época do que em qualquer outro período an-
terior. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a 
ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da 
camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo tóxico e radioativo, a 
chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desfloresta-
mento tropical, o crescimento exponencial da população (1996, 
p.21).

O desconhecimento das conquistas culturais humanas é prejudicial 
em qualquer momento da história. No caso de uma sociedade cada vez 
mais submetida aos domínios da ciência e tecnologia, este desconhe-
cimento assume, de fato, prejuízos ainda maiores. Nesse particular, a 
pergunta de Sagan (1996, p.22) referindo-se ao problema americano é 
semelhante a nossa: “como é que os norte-americanos decidem essas 
questões? Como é que instruem os seus representantes? Quem de 
fato toma suas decisões, e baseando-se em que fundamentos?”.

2 Recentemente (2006), enfrentamos polêmica semelhante em relação a inclusão do 
astronauta brasileiro Paulo Pontes em uma missão espacial que, para alguns críticos, 
não teria importância nem prioridade alguma para o país. Para o então Ministro de 
Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o investimento da ordem de 21 milhões de re-
ais era pequeno diante da importância do projeto. REZENDE, S. O Brasil no espaço, 
um programa estratégico. Ciência na Mídia, Textos sobre divulgação científica, http://
www.mct.gov.br/index.php/content/view/1463.html 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/1463.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/1463.html
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Conforme o professor Candotti (2003), enquanto presidente da 
SBPC, um dos sérios problemas enfrentados por aquela instituição era 
a permanente cobrança dos governos em busca de pareceres da co-
munidade científica sobre questões polêmicas3, como no conhecido 
caso dos transgênicos e da clonagem de seres humanos. Para ele, não 
se trata de questões simples, triviais e que exigiria apenas um parecer 
técnico. Pelo contrário, são problemas que envolvem outras variáveis, 
como por exemplo, as dimensões simbólico-culturais da população e 
outros interesses de natureza econômica e política. Portanto, deve-
riam levar em consideração o parecer da maioria da população. No 
entanto, para poder opinar o povo precisaria dominar um conheci-
mento mínimo dos assuntos em pauta, o que não é o caso.

No Brasil muitos esforços e iniciativas no sentido de aproximar a 
ciência do povo foram desenvolvidos, principalmente nas décadas de 
oitenta e noventa. Novos Centros e Museus de Ciências foram criados, 
livros e revistas foram publicados em número crescente, vários even-
tos de divulgação se espalharam pelo país e um número razoável de 
pesquisas sobre o tema foi desenvolvido, resultando em teses e inú-
meros artigos importantes, (MARANDINO, 2003, p.184). Contudo, na 
opinião de Massarani (2002), ainda estamos muito distante do míni-
mo necessário. Mesmo a grande possibilidade da mídia ainda é pouco 
aproveitada e, conforme lembra Sousa (2003, p. 125), o determinismo 
da audiência continua exercendo forte influência sobre o que deve 
ser veiculado. Nesse caso, considerada a natureza densa e técnica dos 
fatos científico-tecnológicos, para uma mídia televisiva orientada pelo 
imperativo da audiência, esta programação torna-se pouco atraente 
e não recomendável.  Mas, será que uma população razoavelmente 
bem informada em matéria de ciência e tecnologia implicaria neces-
sariamente em um maior controle social da ciência?   

De fato, este é um argumento legítimo, coerente, oportuno e, ao 
mesmo tempo, pouco factível do ponto de vista prático. De certo que, 
a intromissão do povo em questões polêmicas envolvendo ciência e 
tecnologia, apesar de reconhecidamente necessária, reclamaria um 

3 Outros exemplos de questões polêmicas em torno de demandas científicas são: os 
problemas de segurança de instalações nucleares; o estoque e depósito do lixo atômi-
co; os transplantes de órgãos; prolongamento artificial da vida através de aparelhos; a 
eutanásia; a engenharia genética, o aquecimento global e muitos outros. 
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conhecimento mais do que elementar e uma forma de organização 
da sociedade que garantisse mecanismos de participação e controle, 
o que ainda está muito aquém de nossas reais possibilidades. Nesse 
contexto, lamenta Candotti,

... as grandes discussões ainda não alcançaram o grande público. 
Estamos sem instrumentos de massa para enfrentar os desafios 
que a ciência coloca na mesa para decisões. A fabricação da bom-
ba atômica de hoje será novamente decidida pelos generais e não 
pela sociedade. Não será ela que vai controlar a clonagem, as 
manipulações genéticas ou os novos fármacos (2005, p.47). 

Por outro lado, reclama Sabattini (2004), “as controvérsias cientí-
fico-tecnológicas possuem fortes ingredientes emocionais que levam 
à distorção de juízos independente do grau de alfabetização científica 
do indivíduo”. Um exemplo importante é a controvérsia em torno das 
pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias que, embora não 
possa ser tratada como simples conflito entre progresso científico e 
preconceitos religiosos reacionários, também não pode ser reduzida 
a argumentos puramente científicos.  O debate gira em torno da di-
vergência em relação ao que se constitui um ser humano vivo. Mais 
especificamente, se embriões recém-formados e constituídos por um 
número pequeno de células, já podem ser considerados um ser huma-
no vivo, ou se, apenas a partir de certo patamar de desenvolvimento, 
este conceito seria aplicável de fato. Na opinião de Lacey (2007a) es-
sas divergências têm importância ética e não devem ser minimizadas 
sob a falsa alegação de que se reduzem apenas a sentimentos religio-
sos tradicionais que se interpõem ao desenvolvimento das pesquisas, 
nesta, como em outras áreas do conhecimento. 

Se, pelo menos em tese, os seres humanos vivos têm direitos, o 
primeiro e mais importante deles é, sem dúvida, o direito à vida. Nes-
se caso a questão é mesmo a de estabelecer uma linha divisória que 
possa definir, com certa clareza, quando um novo ser humano vivo é 
constituído. Para os defensores do direito ao aborto e das pesquisas 
com células-tronco embrionárias, até que um embrião alcance uma 
determinada etapa de seu desenvolvimento, ele não pode ser con-
siderado um ser humano vivo. Tratando-se apenas de um conjunto 
complexo de células e moléculas ligadas aos tecidos de sua mãe.  Do 
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ponto de vista de Lacey (2007a), este não é um resultado comprova-
do cientificamente. Sendo empíricas, as pesquisas científicas podem 
dizer muito sobre um embrião nas diversas etapas de seu desenvolvi-
mento, mas não pode garantir que uma determinada etapa específica 
marque o início da vida humana, e não um novo momento no proces-
so de maturação. “A ciência nos revela que o genoma distinto de um 
ser humano maduro está presente assim que foi formado o embrião, 
mas não que o genoma é suficiente para que esse ser se constitua um 
ser humano vivo. Um ser humano vivo tem direitos, e “direitos” não 
fazem parte da linguagem da teoria científica. A ciência não pode de-
cidir sobre questões-chave de importância ética” (LACEY, 2007a). 

Aqueles que exigem restrições éticas às pesquisas com células-
tronco embrionárias questionam o Princípio do pressuposto da legi-
timidade imediata das inovações técnico-científicas4 (PLP) e sugerem 
como alternativa o princípio da precaução (PP). Conforme este último, 
“É obrigatório praticar a precaução a respeito de novas aplicações 
tecno-científicas, em decorrência de seus riscos potenciais, e permitir 
– previamente à implementação das aplicações – um prazo razoável 
para que sejam realizados e avaliados estudos ecológicos, sociais e 
outros ainda que se mostrem relevantes” (LACEY, p.2, 2007b). 

Os adiamentos propostos pelo princípio de precaução são bastan-
te criticados pelas instituições científicas predominantes, sobretudo 
porque fere alguns princípios sagrados da prática científica vigente: 
a autonomia, a objetividade, e a neutralidade. Embora o estabeleci-
mento de limites éticos, de fato, coloque em dúvida alguns princípios 
caros à ciência moderna, a resistência ao princípio de precaução está 
relacionada a outros fatores alheios a este debate. E como o próprio 
Lacey (2007b) reconhece, em um contexto onde as relações de pro-
dução do conhecimento científico mudaram radicalmente, de uma 
prática predominantemente pública, para uma prática de interesse e 
controle privados e comerciais, é natural que a maior parte da pesqui-
sa seja mesmo desenvolvida a luz do princípio da legitimidade técnico-
científica e em detrimento do princípio da precaução.  

4 Prima facie, a implementação de uma inovação tecnocientífica é legítima, se ela for 
uma aplicação de resultados científicos corretamente aceitos de acordo com a obje-
tividade; ou, normalmente, a menos que exista evidência científica forte de que há 
sérios riscos, é legítimo implementar – sem atraso – aplicações eficazes do conheci-
mento científico objetivamente comprovado (LACEY, 2007b).
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Outro exemplo emblemático que ilustra muito bem este fato foi a 
invasão do horto florestal e dos laboratórios de pesquisa da empre-
sa Aracruz Celulose5 por parte do MST e da Via Campesina em 2006. 
Conforme matéria veiculada na Gazeta do Povo O-liner6, exatamente 
no dia 08 de março (dia internacional da mulher) quase mil e duzen-
tos integrantes do MST e da Via Campesina (na maioria mulheres), 
rasgaram as estufas e com as próprias mãos arrancaram as mudas 
dos viveiros, além de invadirem o laboratório, destruir equipamentos 
e misturarem sementes selecionadas de eucalipto. Para o geneticis-
ta Dario Grattaglia, pesquisador ligado a Embrapa e coordenador do 
projeto, tratou-se de um ato de vandalismo, apoiado em justificativas 
absolutamente ignorantes. Na opinião de Aurélio Mendes de Aguiar, 
da Aracruz, a ato da Via Campesina foi como “um tiro no pé” do pró-
prio movimento agrário, visto que o principal objetivo do projeto era, 
justamente, o aumento da produtividade do eucalipto sem a necessi-
dade de maior expansão das áreas plantadas. Quanto mais produti-
va for cada árvore, prossegue Aurélio, menor será o impacto sobre o 
meio ambiente. 

Na versão do MST7 o país não pode ficar refém das florestas ho-
mogêneas como a de eucalipto nem de monoculturas que destroem 
o meio ambiente. Portanto, a ação das mulheres camponesas teria 
sido muito importante, sobretudo para chamar a atenção da socie-
dade para a necessidade de um debate amplo sobre o sistema pro-
dutivo e os produtos geneticamente modificados. Para os líderes do 
movimento, que conta com o apoio de vários grupos ambientalistas, 
a monocultura do eucalipto, como qualquer outra monocultura, é ex-
tremamente nociva ao meio ambiente, causando uma drástica redu-
ção da biodiversidade, ressecamento do solo, erosão e desertificação 
do clima, além de transformar a paisagem e a identidade cultural da 
região.  

Como fica evidente, ainda não existe no Brasil espaços democráti-
cos apropriados à realização deste debate e, concordamos com San-

5 A Aracruz é uma das 14 empresas que participam da Rede Brasileira de Pesquisa do 
Genoma do Eucalyptuus (Genolyptus), criada em 2002 e coordenada pela Embrapa.  

6 Gazeta do Povo O-leiner - http://canais.ondarpc.com.br/gazetadopo-
vo/brasil/conteudo.phtml?id=543643
7 Para maiores informações a respeito desta ação do MST, consultar: http://www.mst.
org.br/mst/pagina.php 

http://canais.ondarpc.com.br/gazetadopovo/brasil/conteudo.phtml?id=543643
http://canais.ondarpc.com.br/gazetadopovo/brasil/conteudo.phtml?id=543643
http://www.mst.org.br/mst/pagina.php
http://www.mst.org.br/mst/pagina.php
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tos que as democracias representativas estão em crise, não havendo 
mais uma referência dos representantes em seus representados.  Um 
exemplo disso foi o recente episódio da liberação do plantio de milho 
transgênico no Brasil. Embora se tratando de um tema polêmico e de 
maior relevância para o povo brasileiro, passou despercebido e sem o 
necessário juízo da grande maioria da população.   

Apesar das muitas recomendações em torno dos riscos que envol-
vem a cultura do milho transgênico, na terça feira, dia 12 de fevereiro 
de 2008, a maioria dos ministros que compõem o Conselho Nacional 
de Biossegurança (CNBs), , autorizou o plantio e a comercialização de 
variedades geneticamente modificadas da Monsanto e Bayer.  Des-
considerando uma farta documentação com claras evidências contra 
os milhos transgênicos produzidos por estas empresas e, sem levar 
em consideração a opinião da população, sete dos 11 ministros que 
formam o CNBs  (Agricultura, Ciência e Tecnologia, Relações Exterio-
res, Desenvolvimento, Defesa, Justiça e Casa Civil) votaram a favor da 
liberação, contra  4 que votaram contra8 (Saúde, Meio Ambiente, De-
senvolvimento Agrário, Aqüicultura e pesca). 

Enquanto os ministros entram em desacordo, deixando esca-
par que a matéria é controversa, a maioria da população permane-
ce alheia e distante, como se confiando aos cientistas o destino de 
toda a nação. A influência da opinião pública em matérias científicas 
controversas e polêmicas, além de uma crescente PopC&T também 
envolve uma nova consolidação da democracia. Pois, como estamos 
percebendo, essas questões não permanecem confinadas a uma neu-
tralidade das pesquisas, mas envolvem outros interesses que acabam 
encontrando no discurso da ciência o apoio de um aliado ou as agres-
sões de um perigoso inimigo.  

Considerações 

É claro que o problema transcende os limites da quantidade de in-
formações disponíveis que, embora necessárias, não são suficientes, 
e que a questão ultrapassa em muito os limites da ciência, abarcando 
muitas outras disputas que envolvem todo o conjunto da sociedade e 

8 Informaçoes mais detalhadas a respeito, cosultar: http:// www.greenpeace.org/bra-
sil/transgenicos/noticias 

http://www.greenpeace.org/brasil/transgenicos/noticias
http://www.greenpeace.org/brasil/transgenicos/noticias
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o estabelecimento de novos mecanismos de participação democrá-
tica. Talvez os cidadãos até se interessassem em compreender algo 
sobre manipulação genética ou energia nuclear, mas, este conheci-
mento por si só, não lhes garante acesso direto ao poder de decisão 
sobre os rumos das pesquisas nessas áreas do conhecimento, caben-
do sempre aos especialistas a palavra final. Compartilhar o conheci-
mento é apenas um passo na direção de algo maior e mais complexo: 
a partilha do poder.  
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Sonia Aguiar1 

Resumo

Este artigo propõe uma análise crítica da atuação da mídia e dos 
jornalistas frente à crise ecológica contemporânea, chamando a aten-
ção para os conflitos entre os discursos da ciência, do jornalismo e do 
ambientalismo. Uma abordagem jornalística adequada aos novos dile-
mas ambientais deve levar em conta sua complexidade e as injustiças 
e vulnerabilidades a que estão submetidas certas populações. Nesse 
sentido, redes ambientalistas que atuam regionalmente vêm exercen-
do papel de fontes qualificadas de informação em contraponto aos 
discursos dominantes.

Introdução

Quando se analisa criticamente a atuação dos meios de comuni-
cação, é necessário estabelecer distinções e limites entre o projeto 
da mídia enquanto aparelho ideológico do capitalismo e ator social, 
o jornalismo como prática social reconhecida e regulamentada, e as 
visões de mundo particulares dos jornalistas que tratam as informa-
ções, formatam as idéias, conduzem os processos e operam os meios 
de divulgação.

Embora se apresente como um ator social com princípios idealis-
tas, comprometido com “a verdade”, a “pluralidade” e o “interesse 
público”, a mídia é regida pelas mesmas “variáveis interconexas” das 
categorias de modernidade, industrialismo, mercado e tecnocracia 
que estão na raiz da crise ambiental contemporânea, e funciona de 
forma antagônica aos princípios do paradigma da sustentabilidade 
(embora muitas empresas de comunicação ostentem o discurso da 

1 Jornalista e Doutora em Comunicação/ Ciência da Informação. Universidade Federal 
Fluminense (soniaguiar@terra.com.br) 

Ciência, jornalismo e meio 
ambiente: confrontos discursivos



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 169

“responsabilidade socioambiental”):
depende fundamentalmente de publicidade, que estimula o • 
individualismo e o consumismo, enquanto o desenvolvimento 
sustentável exige uma revisão drástica do crescimento sem li-
mites e do consumismo desenfreado;
depende do uso intensivo de certos recursos naturais para a • 
sua operação, particularmente os meios impressos, que “quei-
mam” toneladas de papel em produtos altamente efêmeros – 
do jornal diário à revista mensal;
resiste a mudanças radicais de valores culturais, comporta-• 
mentos e atitudes, estimulando os modismos que sustentam 
o consumismo e as atitudes que reforçam o senso comum ou 
buscam construir consenso em torno de idéias e valores do-
minantes; seu projeto não é o da emancipação humana, mas o 
do progresso material;
valoriza apenas as relações societárias e os processos de de-• 
senvolvimento não-antagônicos ao projeto hegemônico do 
mercado, naturalizando a dependência do local ao nacional 
e ao global.

Ao promover a reificação do mercado (mesmo em suas versões 
“verdes”), portanto, os meios de comunicação mantêm-se na super-
fície dos problemas ambientais, liderando o estratégico jogo de afir-
mação e negação dos riscos, e utilizando a suposta neutralidade da 
ciência para justificar o “progresso” e ocultar das pessoas que mais 
sofrem com a degradação ambiental e a escassez dos recursos natu-
rais o conhecimento sobre o que as ameaça. Deixam, assim, aos jorna-
listas que não compartilham essa visão, o dilema de encontrar dentro 
do modus operandi da mídia, das regras do jogo jornalístico e dos inte-
resses das fontes “brechas” para uma informação esclarecedora. 

Discurso jornalístico e discursos ambientais

O método de construção do discurso jornalístico obedece à mes-
ma lógica analítica cartesiana que conduz à fragmentação ou redução 
do objeto. A seqüência dos termos na estrutura clássica da notícia cos-
tuma estabelecer relações mecânicas de causa e efeito nem sempre 
verdadeiras, que podem resultar em deduções incorretas ou tenden-
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ciosas. Isso sem contar as exclusões de informações, que silenciam 
sobre tópicos relevantes para a sociedade. Muitos fatos são relatados 
de forma descontextualizada, desprovidos das inter-relações com as 
esferas social, política e econômica, e sem vinculação com os fatos ou 
decisões pertinentes ao dia-a-dia da população. 

Como diz o Manual da Folha de S.Paulo (1987)2, “não existe ob-
jetividade em jornalismo” porque “ao redigir um texto e editá-lo, o 
jornalista toma uma série de decisões que são em larga medida sub-
jetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. 
Isso não o exime, porém, da obrigação de procurar ser o mais objeti-
vo possível”. Ser objetivo, neste caso, significa “retratar os fatos com 
fidelidade, reproduzindo a forma em que ocorreram, bem como suas 
circunstâncias e repercussões”. Para isso, o jornalista deve procurar 
observar os acontecimentos “com distanciamento e frieza, o que não 
significa apatia nem desinteresse”. Distanciamento, para a Folha, im-
plica conhecer bem aquilo de que se fala: “pesquisar suas causas e 
antever suas conseqüências, examinar seus pormenores”.

O que está em jogo, na realidade, é o confronto entre um discur-
so reducionista e imediatista, e uma abordagem problematizadora, 
com visão de longo prazo. A mídia trabalha com fatos, imagens e per-
sonagens em cena, e reforça o senso comum; o ambientalista quer 
explicitar os conflitos de interesses que envolvem as questões socio-
ambientais, construir novos consensos e intervir na realidade. Esta 
perspectiva exige argumentação, mas repórteres não argumentam, 
diz a regra da objetividade. Eles produzem sentido, extraindo do dis-
curso de outros o que consideram relevante, excluindo o que supõem 
não ser do interesse do público e associando dados e observações a 
partir da sua própria visão de mundo e do seu repertório de conheci-
mentos. E, sempre que julgam necessário, buscam na ciência respos- ciência respos-
tas técnicas racionais, “tranqüilizadoras” e “compensatórias” sobre os 
riscos e ameaças em questão.

Um ano antes da ECO-92 – a Conferência da ONU sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, o jornalista Washington Novaes avaliava 
que a imprensa brasileira pecava pela ausência ou pela ignorância, 
exacerbava as catástrofes e era tímida na absorção de novos temas ou 

2 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_redacao.
htm 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_redacao.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_redacao.htm
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soluções inovadoras na área ambiental. Em sua coluna Sinal Verde, pu-
blicada ao longo de 1991, na revista Imprensa, ele não só monitorava 
o trabalho dos jornalistas, como sugeria caminhos para uma cobertu-
ra mais relevante. Um dos significativos exemplos por ele fornecidos 
foi o da primeira reunião do Conama – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, na qual entraram em pauta temas como política nuclear 
brasileira, incentivos fiscais para projetos agropecuários na Amazônia, 
proibição de exportar espécimes da fauna e flora exóticos, tratamen-
to de cargas em acidentes com navios, entre outros. 

Pois com tantos temas quentíssimos em discussão no mais alto 
foro de questões ambientais no país – que tem poder normativo 
nessas e em outras áreas – não havia um só jornalista presente. 
No dia seguinte, saiu em todos os jornais um mesmo relato da 
reunião, certamente extraído de um press release morno e simpli-
ficador – quando o que aconteceu na reunião daria matéria para 
umas duas páginas interessantíssimas de jornal, nas mãos de um 
jornalista competente e informado em questões ambientais (Im-
prensa, julho/1991, p.16).

Como arrematou Novaes, não foi a primeira nem seria a última 
vez que a imprensa brasileira demonstraria esse tipo de despreparo 
ou de descaso. Quando a Eco-92 terminou, o jornalismo ambiental 
voltou a ser pautado pelos grandes desastres, pelo alarmismo acrítico 
e descontextualizado diante de ameaças iminentes e pelos assuntos 
de grande repercussão internacional, como ficou evidente no início de 
2007, à época da divulgação do quarto relatório do Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), criado 
pela ONU em 1990. O impacto das informações e alertas contidos no 
documento motivou uma seção especial do Observatório da Impren-
sa, onde veículos e profissionais foram parar no “banco dos réus”3.

No seu processo reducionista e fragmentário, o discurso jornalísti-
co ignora a pluralidade de discursos ambientais em disputa pelo con-
trole dos recursos naturais, isto é, os modos estruturados e comparti-
lhados de apreender, interpretar, representar e defender as questões 
do meio ambiente. Para John Dryzek (2004), desde o lançamento do 

3 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.
asp?cod=419IMQ001 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=419IMQ001
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=419IMQ001
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Relatório Brundtland (Nosso futuro comum), em 1987, os discursos da 
modernização ecológica e do desenvolvimento sustentável vêm dis-
putando os métodos de enfrentamento dos limites do industrialismo 
e dos conflitos entre os valores socioambientais e os econômicos. De 
um lado, há uma visão reformista, que tenta conciliar crescimento 
econômico com proteção ambiental; de outro, o que este autor cha-
ma de via imaginativa, que busca redefinir as regras do jogo político-
econômico em relação ao trato do meio ambiente. 

Mas nenhum desses dois lados opõe-se radicalmente aos funda-
mentos básicos da sociedade industrial, como os que Dryzek identifica 
genericamente como “verdes”, que nas arenas globais abrangem diver-
sos movimentos sociais e políticos ecologicamente orientados, como 
o da justiça ambiental, o ecofeminismo, o biorregionalismo, a ecologia 
social e a ecologia profunda. Algumas dessas correntes são herdeiras 
dos “movimentos alternativos” ou contra-culturais europeus e califor-
nianos dos anos 1970, que se entrelaçavam em propostas e ações di-
retas claramente anti-sistema, a partir do reconhecimento dos limites 
do crescimento e da crítica ao industrialismo e à tecnocracia.

O ambientalismo radical é fruto da consciência de que os riscos 
globais se sobrepõem aos riscos locais, regionais e nacionais, por con-
ta de um modelo de “desenvolvimento” imposto do “centro” para as 
“periferias”. Ou seja, o desafio ambiental planetário replica-se em es-
calas, obrigando a nos indagarmos sobre o “padrão cultural europeu 
norte-ocidental e norte-americano” que “se crê superior e, por isso, 
passível de ser generalizado”, diluindo a diversidade das culturas e 
usurpando o conhecimento tradicional sobre os ecossistemas e bio-
mas (PORTO-GONÇALVES, 2004, p.25-26). Assim, a questão ambiental 
contribui fortemente para por em xeque o pensamento positivista, 
eurocêntrico e colonialista de que a universalidade é um atributo 
insofismável do conhecimento científico, desqualificando a validade 
de qualquer outra forma de saber. Afinal, como diz Porto-Gonçalves 
(2005, p.10), “apesar dos europeus imporem seu capitalismo em toda 
parte, isso não quer dizer que sua episteme dê conta de toda a com-
plexidade das distintas formações sociais que se constituíram em cada 
lugar e região do mundo”. 

Os pioneiros do ensino e da pesquisa em Ecologia no Brasil, por 
exemplo, não demoraram a sentir necessidade de produzir um “co-
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nhecimento endógeno” apropriado às características dos ecossiste-
mas e biomas nacionais. Segundo Coutinho (2004), estudos sobre a 
produção científica desta área até 1995 mostram “uma atitude crí-
tica, na qual se considerava que as abordagens geradas nas e para 
as regiões temperadas eram inadequadas para as regiões tropicais”. 
Mostram, ainda, que “todos os programas de pós-graduação enfatiza-
vam problemas e objetos específicos e tinham uma clara preocupação 
regional e tropical”, além de pensar a disciplina como um instrumen-
to para melhorar a qualidade de vida e o planejamento ambiental no 
país. 

No entanto, questões locais e regionais que afetam diretamente as 
populações mais desfavorecidas ou excluídas dos projetos de desen-
volvimento do país (notadamente nesta fase da expansão capitalista 
neoliberal) são ignoradas pelos meios de comunicação e por muitos 
jornalistas, ou reduzidas a questão de política econômica, na qual os 
interesses do grande capital são claramente sobrepostos (sem ques-
tionamentos) aos problemas das populações locais, sob a égide do Es-
tado. “O gosto da imprensa pelo insólito, mesmo ao preço do relevan-
te”, motivou uma queixa do ex-deputado federal Wagner Rubinelli, 
que diz ter apresentado “projetos importantes, como o da criação de 
uma Justiça Ambiental no Brasil, que nunca foram noticiados”4.

Justiça ambiental e contra-comunicação

“Justiça ambiental” é uma das vertentes dos discursos ambientais 
que Dryzek considera radicais porque propõem novas bases político-
econômicas para a construção de sociedades sustentáveis. É também 
uma área de pesquisas recentes, focadas nas situações de “vulnera-
bilidade socioambiental” a que são submetidas certas comunidades 
e grupos populacionais, relacionadas a conflitos de interesses que 
infringem direitos humanos e à dinâmica da acumulação capitalista 
que provoca distribuição desigual e discriminatória dos riscos e danos 
ambientais. São situações que afetam particularmente populações 
das grandes metrópoles e as que residem em áreas de interesse es-
tratégico para o Estado e o grande capital, em função de projetos de 
infra-estrutura ou de fontes de recursos naturais (água, minerais, flo-

4 Nota veiculada pelo Observatório da Imprensa em 13/12/2005
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restas madeireiras etc).

O conceito de injustiça ambiental define as situações onde a car-
ga dos danos ambientais do desenvolvimento se concentra, de 
modo predominante, em locais onde vivem populações pobres. 
(...) denuncia, entre outras coisas, a lógica que define os locais 
onde serão instalados os grandes empreendimentos de mine-
ração, as barragens das hidrelétricas, a passagem de linhas de 
transmissão de eletricidade, de oleodutos e outras obras, como 
depósito de lixos tóxico ou de resíduos químicos. Uma lógica que 
faz com que todos os efeitos nocivos do desenvolvimento recaiam 
sempre sobre as populações mais vulneráveis (Rede Brasileira de 
Justiça Ambiental)5.

O livro Racismo ambiental (HERCULANO e PACHECO, 2006)6 é farto 
em evidências empíricas das “formas simultâneas e cumulativas de 
opressão” que afetam os que sofrem injustiça ambiental, como diz 
Jean-Pierre Leroy no prefácio, e em relatos que revelam a abrangência 
e a urgência da questão. No litoral do Ceará, os Tremembés enfren-
tam um pesado litígio contra um grupo fabricante de derivados de 
coco, iniciado com uma pequena plantação de coqueiros em 1982, e 
que hoje abrange sete fazendas e duas fábricas controladas a partir da 
sede comercial em São Paulo. Os índios sofrem também com a expan-
são da carcinicultura (criação racional de camarões), que poluem os 
rios que servem às comunidades locais, segundo o Pajé Luís Caboclo. 

Um exemplo de superação das injustiças e adversidades foi narra-
do pelo líder Kaiowá Evaldo Marques Laranjeira, de Mato Grosso do 
Sul. Em parceria com a universidade local, a comunidade indígena Ca-
arapó conseguiu enfrentar a degradação provocada pelo fogo ateado 
sistematicamente por fazendeiros e pelo desvio da água dos seus ma-
nanciais: “a gente chegou a perder tudo; perdemos a nossa cultura”. 
Hoje, a reserva possui árvores frutíferas, cinco represas produzindo 

5 Definição do site da RBJA disponível em http://www.justicaambiental.org.br/ 
(acesso em 20/05/08)
6 Resultado do I Seminário Brasileiro contra o Racismo Ambiental, organizado 
em 2005 pelo Projeto Brasil Sustentável e Democrático, da Fase, em parceria 
com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e as fundações Heirich Böll e 
Ford, com a participação de pesquisadores(as), ativistas e lideranças comuni-
tárias.

http://www.justicaambiental.org.br/


  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 175

peixes, uma microbacia recuperada e quase metade dos animais que 
haviam desaparecido está de volta.

No Norte do Espírito Santo, as 34 das 2 mil comunidades quilombo-
las que restaram após a chegada da Aracruz Celulose, nos anos 1970, 
lutam contra a contaminação dos mananciais de água pelos agrotóxi-
cos utilizados no plantio do eucalipto. A maioria do povo negro que 
vivia na região de Sapê do Norte (nos municípios de Conceição da 
Barra e São Mateus) não tinha documentação das terras, que foram 
confiscadas com apoio do governo do Estado e da Igreja Católica, sob 
a acusação de que suas práticas religiosas são “demoníacas”. O relato 
da líder local Domingas Dealdina é impressionante:

A gente vivia na roça, em momento algum pensava que aquelas 
árvores [eucaliptos] eram impacto. Quando a gente viu, as coi-
sas estavam se perdendo, as pessoas indo para a cidade, para as 
favelas, para o desemprego, e a gente não podia mais plantar a 
mandioca para fazer biju porque o cupim do eucalipto comia. (...) 
Em São Jorge, três crianças morreram por comer castanhas enve-
nenadas no caminho da escola, porque o carro da firma deixou a 
bolsa de veneno debaixo da árvore e quando foi buscar deve ter 
passado sacudindo. (...) a empresa agiu rapidamente, falou com 
os médicos que atenderam as crianças – deu alcoolismo [no lau-
do]. Uma criança de sete, uma de nove e uma de três anos ‘morre-
ram de cachaça’! (HERCULANO e PACHECO, 2006, p. 191).

Na visão de Washington Novaes, todas essas histórias dariam óti-
mas pautas, mas são quase invisíveis na mídia ou tratadas como con-
flitos episódicos que entravam o caminho “inevitável do desenvolvi-
mento”. Em extensa e consistente revisão de literatura sobre o papel 
da ciência frente à injustiça ambiental, Freitas e Porto (2004, p.7) nos 
levam a pensar que o interesse público da ciência e o controle social 
sobre as tecnologias consideradas perigosas (incluindo sua recusa) di-
zem respeito a quem se visa “proteger de determinados riscos, a que 
custo e deixando de lado que alternativas”. 

Na contra-corrente da invisibilidade midiática existem miríades de 
ações de produção e circulação de informação, de âmbito local e re-
gional, com articulações internacionais, que procuram dar conta da 
complexidade das políticas e práticas de desenvolvimento sustentá-
vel. Redes ambientalistas que atuam nacionalmente, como o Fórum 
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Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (FBOMS), ou em âmbito regional, como o GTA – 
Grupo de Trabalho Amazônico e a ASA – Articulação do Semi-árido, 
lidam com questões de temática ambiental que envolvem conheci-
mento científico atualizado, abordagens transdisciplinares e alterna-
tivas tecnológicas. Para isso, investem em atividades de informação e 
comunicação, apostando que os conteúdos inovadores que veiculam 
são potencialmente capazes de provocar alterações na organização 
do pensamento, na visão de mundo e na escala de valores dos recep-
tores, visando a uma ação imediata ou a uma mudança de comporta-
mento de longa duração. 

Além de serem fontes para prospecção de pautas e pesquisa de 
material prévio para entrevistas e reportagens, os sites dessas iden-
tidades também são meios de contato para especialistas qualificados 
em diversas temáticas ecológicas, e veículos de conteúdos próprios. 
O GTA, por exemplo, veicula um clipping comentado e notícias sobre 
sociobiodiversidade enviadas pelos ativistas dos seus 18 coletivos re-
gionais distribuídos pelos nove estados da Amazônia Legal e entidades 
parceiras. A ASA, que tem experiência em desertificação, faz cobertu-
ras jornalísticas de eventos estaduais, nacionais e internacionais e as 
veicula em formato de matérias, entrevistas e reportagens em áudio. 
A cada dois meses publica edições especiais sobre temas relaciona-
dos ao trabalho que desenvolve no Semi-Árido, com “matérias mais 
aprofundadas”, artigos e entrevistas com profissionais, especialistas e 
estudiosos do tema em pauta.

Todas essas ações mobilizam profissionais especializados em dife-
rentes áreas que colocam o seu saber e competência técnica “a ser-
viço” de movimentos sociais, e cuja base de conhecimento é formada 
pela interação entre ciência e senso comum, com objetivos explícitos 
de propiciar mudanças sociais e culturais. Podem ser, por isso, deno-
minados “contra-especialistas” ou “especialistas da transformação”, 
que se dedicam à construção de um conhecimento que se contrapõe 
ao pensamento dominante do Estado, do mercado e, em determina-
dos temas, da própria comunidade científica. Através de artigos, rela-
tórios, manifestos, campanhas e outros tipos de ações comunicativas, 
eles são responsáveis pela inserção de temas inovadores que pautam 
as discussões nas redes sociais, as negociações multilaterais, as polí-
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ticas públicas, as pesquisas acadêmicas e, em algum momento, ainda 
que tardio, a mídia.

Contudo, para o jornalismo, o valor contextualizador e explicativo 
de todo esse conhecimento não substitui a velha e boa reportagem, a 
observação local, a escuta dos personagens da história, como alertou 
Fabio de Souza Pontes, no Observatório da Imprensa:  

Escrever sobre a Amazônia sem estar in loco pode levar os jor-
nalistas a cometerem verdadeiras gafes. Falar da Amazônia sen-
tado em uma redação na Avenida Paulista não é o mesmo que 
estar dentro de uma canoa nos imensos rios amazônicos e perto 
do real problema. É preciso estar onde se passam os fatos. Saber 
da verdadeira realidade desta floresta possibilitará ao jornalista 
a elaboração de um texto muito mais rico e dinâmico e que terá 
muito mais fundamentos para o leitor formar a sua opinião sobre 
o assunto.
Entende-se a complexidade do tema, já que se trata de uma re-
gião que é muito maior do que vários países europeus juntos. Os 
custos para manter uma equipe de reportagem dentro da Ama-
zônia são grandes. Em tempos de “enxugamento” das redações é 
que o problema se agrava. A qualidade das reportagens só tende 
a cair. Mas a presença de um repórter dentro da Amazônia fará 
com que o veículo tenha um material muito mais bem elaborado 
do que simplesmente fazer entrevistas por telefone ou e-mail com 
autoridades e dirigentes de ONGs que atuam na Amazônia. Cer-
tamente a credibilidade destes jornais saltará. (Observatório da 
Imprensa, em 13/5/2008)7

Considerações finais

Como diz Enrique Leff (2006, p. 82): “A questão ambiental apare-
ce como uma problemática social e ecológica generalizada de alcance 
planetário, que mexe com todos os âmbitos da organização social, os 
aparatos do Estado e todos os grupos e classes sociais. Isso induz a um 
amplo e complexo processo de transformações epistêmicas no campo 
do conhecimento e do saber, das ideologias teóricas e práticas, dos pa-
radigmas científicos e dos programas de pesquisa.” E também no cam-
po da comunicação científica e ambiental, poderíamos acrescentar.

7 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.
asp?cod=485FDS001 
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O fato de um contingente populacional enorme não estar sendo 
informado (nem ouvido) sobre os riscos ambientais que corre – no 
cotidiano e no futuro, – e muito menos sobre as causas e caminhos 
que estão sendo propostos e trilhados para sustar ou minimizar seus 
efeitos, deveria ser alvo de ações urgentes da comunicação científica 
e ambiental em todas as suas fronteiras, entre as quais, o jornalismo. 
No entanto, a complexidade implícita nessa comunicação esbarra em 
um contexto cultural que não pode ser ignorado: o Brasil persiste com 
um dos menores índices de leitura de jornais do mundo. Em 2005 (úl-
timo dado disponível no site da ANJ8), ocupava o 96º lugar, numa lista 
de 132 países, com uma média de 45,3 exemplares por mil habitantes. 
O Japão, que liderava o ranking, distribuía 633,7 cópias para cada gru-
po de mil pessoas. Na América Latina, vinham à frente do Brasil, nesta 
ordem: Colômbia (587,8 por mil em 2006), Venezuela (362,1 em 2006), 
Cuba, Porto Rico, Trinidade e Tobago, México, Guiana Francesa, Pana-
má, Argentina (94,2 em 2006), Guatemala, El Salvador e Chile.

Não é por acaso que o jornalismo ambiental no Brasil vem criando 
uma nova identidade na Internet, paralelamente ao encolhimento do 
número de páginas impressas dedicadas ao tema. Esse cenário adver-
so, porém, não pode servir de justificativa para o padrão de jornalismo 
declaratório e oficialista que vem sendo praticado pelos veículos de 
grande circulação e audiência, nem para eximir jornalistas e especia-
listas das responsabilidades que lhes cabem. Não se pode informar a 
população sobre os reais riscos socioambientais utilizando os mesmos 
procedimentos de alarmismo e banalização que têm caracterizado a 
produção de notícias sobre violência e corrupção, por exemplo. 

Uma boa cobertura nessa área exige que os jornalistas compreen-
dam os processos e métodos de produção do conhecimento científico 
que explica e aponta soluções para os problemas ambientais. Deve, 
também, deixar claras as ligações entre a expansão sem controle do 
agronegócio (em especial as plantações de soja e a agropecuária ex-
tensivas) e as queimadas na Amazônia, e mostrar as conexões global-
local entre acontecimentos tão distantes como as tsunamis asiáticas, 
as enchentes de Nova Orleans e as secas e enchentes brasileiras. Para 
isso, é preciso buscar outras fontes de informação além das oficiais e 
dos PhDs de universidades estrangeiras (sobretudo estadunidenses), 

8 Em http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/leitura-de-jornais-no-mundo 

http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/leitura-de-jornais-no-mundo
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como se tornou corriqueiro na imprensa brasileira, sob a influência 
das agências internacionais de notícias. 

Ao contrário do que se costuma considerar, a pauta ambiental - e 
sua boa cobertura - não dependem da existência de um espaço exclu-
sivo nos veículos de comunicação, nem tampouco de jornalistas “es-
pecializados”. Seus temas podem ser tratados em qualquer editoria e 
por qualquer profissional que se interesse e se capacite para lidar com 
a peculiaridade dessas informações e as particularidades das suas fon-
tes. Como mostra a participação de vários pesquisadores brasileiros 
nos Grupos de Trabalho do IPCC e a presença constante de especialis-
tas de ONGs nas arenas internacionais em que o desenvolvimento sus-
tentável está em disputa, competências não nos faltam. Tudo depen-
de do ponto de vista a partir do qual o assunto será tratado. Ou seja, 
o jornalismo ambiental (assim como o científico) precisa ser visto não 
como uma “especialização” e sim como uma abordagem transversal 
de temática complexa, sujeita a controvérsias, mas de alto interesse 
para todos os tipos de público. 
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Nas primeiras reuniões em que se discutiu a realização 
do I Encontro Norte-Nordeste de Jornalismo Científico 
um dos primeiros consensos que se construiu foi a cria-
ção de um Grupo de Trabalho (GT) que contemplasse, 

especialmente, a apresentação de relatos de experiências. Dentre 
as justificativas, duas ganharam força dentro do grupo. A primeira 
partia do seguinte pressuposto: mais do que estudar e avaliar práti-
cas, era preciso conhecê-las tal como elas acontecem no dia-a-dia, 
nos seus limites e nas suas possibilidades. E só trabalhos descritivos, 
apresentados por quem de fato os realiza, poderiam nos oferecer 
esse panorama. Seguindo esse raciocínio, seríamos levados, de um 
lado, a confrontar nossas críticas sempre contundentes aos mode-
los de comunicação midiática vigentes com as práticas expostas, 
admitindo, inclusive, a possibilidade de reconhecer nossos equívo-
cos e excessos; e, de outro, a estimular novas atitudes reflexivas, 
agora fundamentadas na ação e não mais no produto midiático que 
dela resulta. A segunda justificativa sugeria que, abrindo-nos para o 
recebimento de relatos, estaríamos construindo alternativas dialó-
gicas com o próprio mercado, entendido aqui na sua dimensão mais 
ampla (assessorias, consultorias, meios massivos etc.). Para nossa 
alegria foi um dos GT ś mais prestigiados com inscrição de trabalhos 
e participação durante o encontro. As justificativas para criá-lo es-
tavam corretas. Como resultado, apresentamos a seguir um conjun-
to diversificado de experiências que nos permitem apontar algumas 
tendências da comunicação pública da ciência nas regiões Norte e 
Nordeste. Temos trabalhos significativos com agências de notícias, 
experiências com webrádio, feiras de ciências, produção de mate-
rial para popularizar termos técnicos na área de saúde, assessorias 
de comunicação, divulgação científica na Amazônia, e relatos da 
prática midiática em suas dificuldades diárias com fontes ligadas ao 
universo da ciência e da tecnologia. Vale a pena conferir.

(Organizador)
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Mônica Costa de Oliveira Zacarias1 

Resumo: 

O presente trabalho destina-se a apresentação da experiência de-
senvolvida na Assessoria de Comunicação da FAPERN e a análise da 
evolução do noticiário sobre temas relacionados à ciência, tecnologia 
e inovação nos jornais diários impressos do Rio Grande do Norte no 
período de abril a dezembro de 2007.

Assumimos a Assessoria de Comunicação da Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – FAPERN2 – em março 
de 2007, quando a presidência daquela Fundação a professora Isaura 
A. S. Rosado Maia. Com uma prática profissional dedicada há mais de 
vinte anos à assessoria de comunicação3, entendemos que assumir a 
tarefa de cuidar do setor de comunicação da FAPERN – órgão do qual 
nunca ouvira falar – seria mais uma área de atuação social para ser 
“vendida” para a imprensa. 

Após as primeiras semanas e o levantamento de possíveis mate-
riais que pudessem transformar-se em notícias, fui percebendo que 
havia alguns enganos naquele pensamento inicial. Mais do que em 
outras áreas do jornalismo, nas quais o resultado do material publi-
cado é diretamente proporcional à eficiência da ação das assessorias, 

1 Graduada em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo e Mestre em Ci-
ências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Rio Grande do Norte – FAPERN. monicacosta@interjato.com 

2 A Fundação de Apoio à pesquisa do Rio Grande do Norte foi criada através da Lei 
Complementar Nº 257, de 14/11/2003 e tem seu funcionamento regido pelo Decreto 
Nº 17.456, de 19/04/2004, com o objetivo de apoiar e fomentar a realização da pes-
quisa científica, tecnológica e a inovação para o desenvolvimento humano, social e 
econômico do Rio Grande do Norte. 

3 Em empresas privadas e públicas, nas áreas de transportes urbanos, educação, es-
porte, cultura, farmácia e seguros. 

Iniciando diálogo entre cientistas e 
jornalistas: relato de experiência
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quando o tema é Ciência, Tecnologia & Inovação para a publicação 
de matérias é necessário mais do que eficiência das assessorias. Aqui 
a constatação de que as redações estão cada vez mais enxutas e uti-
lizando os press-releases não apenas como fonte, mas como produto 
final, assume outra característica. Além de enxutas, as redações não 
têm profissionais preparados para “ler” os press-releases oriundos das 
áreas de C,T & I e, conseqüentemente, compreender o fato jornalísti-
co do material.

De outro lado, mas igualmente responsável para o mesmo resul-
tado, uma espécie de “salvaguarda” das fontes em relação aos meios 
e mais ainda em relação aos profissionais de comunicação cria uma 
barreira para a disseminação das informações.

Não imunes aos efeitos da era midiática, onde uma espécie de 
acordo tácito da própria sociedade define que para existir é necessá-
rio aparecer nos meios de comunicação, mas ainda refratários à idéia 
de ter “minimizados” os resultados de seu trabalho, as fontes em Ci-
ência, Tecnologia & Inovação sentem-se seduzidos pela idéia de ser 
pauta para matérias jornalísticas, mas, ao mesmo tempo, sentem-se 
também arredios à idéia de ter deturpadas as suas afirmações pelo 
desconhecimento do jornalista que venha a lhe entrevistar.

Primeiros passos

Com o entendimento de que jornalismo não é divulgação, inicia-
mos um levantamento das pesquisas apoiadas ou financiadas pela FA-
PERN a fim de elaborar uma espécie de calendário para subsidiar pos-
síveis pautas. Assim, percebemos que poderíamos propor matérias 
sobre agentes naturais de combate ao mosquito causador da dengue, 
vários tipos de doenças, apicultura e, dentre outras, técnicas aplicadas 
à agricultura.

Próximo ao Dia das Mães oferecemos como sugestão de pauta 
uma matéria sobre as pesquisas relacionadas à mortalidade materna 
e às doenças características da gravidez. Apesar do interesse da re-
dação, a matéria não aconteceu. Motivo: sem um mídia training, não 
houve por parte dos pesquisadores (que seriam as fontes para a ma-
téria) o entendimento da importância da matéria. Nenhum se dispôs a 
“encaixar” uma entrevista em suas agendas.
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Uma visita às redações (acompanhando a Presidente da Fundação, 
Profª. Isaura Rosado) para expor o estágio da pesquisa científica no 
Estado, as linhas de financiamento, os recursos, alguns resultados. 
Em outras palavras, para demonstrar que a área poderia render boas 
pautas jornalísticas e que o campo da ciência, tecnologia e inovação 
é vasto como é cultura, esporte, política ou cidades. Como resultado 
do “investimento”, um dos jornais com maior circulação em Natal, de 
acordo com o IVC – Tribuna do Norte – comprou a idéia e passou a 
publicar semanalmente uma página sobre Ciência e Tecnologia.

A assessoria passou a fornecer semanalmente à redação nomes 
de cientistas/pesquisadores, um resumo de seus trabalhos e os seus 
contatos: números de telefone e endereço. Aceita a sugestão, a mes-
ma assessoria realizava um mini-midia trainning com o pesquisador e 
uma espécie de pré-produção da matéria.

Ampliando os horizontes

Ainda com o propósito de suscitar a produção de matérias, bem 
como a difusão da Semana Nacional de Ciência & Tecnologia, a FAPERN 
instituiu o Prêmio FAPERN de Jornalismo, nas categorias Impresso e 
Eletrônico. Para cada uma, foi pago o Prêmio no valor de dez vezes o 
salário mínimo vigente, (R$ 3.800). Para compor a comissão julgadora 
foram convidados professores dos três cursos de Comunicação Social 
ministrados nas Universidades Potiguar e Federal e Estadual do Rio 
Grande do Norte. Ainda compondo a comissão julgadora estiveram 
outros dois jornalistas: um da Secretaria de Comunicação do Governo 
do estado e outro da Assessoria de Comunicação da FAPERN.

Vinte e cinco trabalhos foram inscritos. O ganhador da categoria 
Jornalismo Impresso – Wagner Lopes, com a matéria “Nova geração 
de refrigeradores” – teve sua matéria publicada em 31/08/2007 no 
jornal Tribuna do Norte, que tomou a decisão empresarial e jornalísti-
ca de publicar matérias sobre Ciência & Tecnologia.

Ao final do ano gregoriano, realizamos o levantamento de todo o 
material publicado nos jornais4 e constatamos que as notícias relativas 

4 Diário de Natal, Tribuna do Norte, O Jornal de Hoje e JH 1ª Edição, publicados em 
Natal e O Mossoroense, Jornal de Fato e Gazeta do Oeste, publicados em Mossoró, 
além do Correio da Tarde, publicado nas duas cidades. 
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à Ciência, Tecnologia & Inovação tiveram um grande crescimento. De 
abril a dezembro de 2007 o tema ocupou o equivalente a 62 páginas 
de jornal standard5 (quadro em anexo). Todo o material teve caráter 
positivo em relação ao tema.

Ao mesmo tempo em que julgamos necessário socializar os resul-
tados iniciais deste trabalho, entendemos que análises mais aprofun-
dadas são necessárias. Motivo pelo qual pretendemos dar continuida-
de à apuração e leitura dos dados e informações.

Anexo

Relatório de mídia impressa espontânea 2007
Jornalista Mônica Costa - Assessora
Aparecida Nascimento – Estagiária

I. Classificação por assunto

Assunto Inserções Nº Páginas Cm X col

C T Apicultura 4 1,25 398,00

C T Aquicultura 7 2,79 887,00

Cidade da Ciência 19 2,63 836,30

Ciência e tecnologia no RN 41 23,54 7484,30

Concessão de bolsas 5 0,69 218,5

Instituto Internacional de Neuro-
ciências de Natal 10 3,03 965,88

Inova RN 6 0,23 74,33

Invento e inventor do RN 8 2,26 720,70

PPSUS 6 0,31 100,40

Presidente da Fapern 13 3,38 1074,41

Primeiros Projetos 4 0,91 288,40

Semana Potiguar de Ciência e Tec-
nologia 112 18,02 5728,59

5 Considerando o formato de 53cm X 6 col, o que configura o tamanho de 318 cm x 
col.  
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Outros 18 3,28 1043,80

TOTAL 253 62,32 19.820,61

II. Classificação por Veículo de Comunicação

Veículo Inserções Nº Páginas Cm X col

Correio da Tarde 21 1,49 4,76

Diário de Natal 44 8,65 2821,48

Gazeta do Oeste 46 11,73 3798,95

JH 1º Edição 18 2,59 916,84

Jornal de Fato 21 4,69 1590,28

O Jornal de Hoje 29 3,41 1185,26

O Mossoroense 28 9,32 2932,24

Tribuna do Norte 46 20,44 6570,80

TOTAL 253 62,32 19.820,61

III. Classificação por data

Mês Inserções Nº Páginas Cm x Col

Abril 1 0,04 14,70

Maio 14 2,46 781,80

Junho 14 1,75 557,90

Julho 60 17,40 5530,60

Agosto 61 12,00 3817,63

Setembro 49 12,77 4058,65

Outubro 16 5,21 1657,65

Novembro 17 5,05 1606,80

Dezembro 21 5,64 1794,88

TOTAL 253 62,32 19820,61
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Silvia Santos1

Paula Lourenço2

Bruna Cruz3  
 
Resumo: 

Este artigo apresenta o relato de experiência de confecção de um 
glossário na área de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CTI/S) 
pela Assessoria de Comunicação Social de uma instituição pública de 
pesquisa em saúde situada no Nordeste brasileiro. O trabalho siste-
matizou os principais termos da área e foi concebido para atender 
os jornalistas e os profissionais envolvidos com a área, possibilitando 
trabalhar a divulgação científica por meio da criação de um produto 
agregado de um valor institucional importante: a produção do conhe-
cimento para a sociedade e para SUS.

Introdução 

O contexto no qual se deu a experiência aqui relatada é de uma As-
sessoria de Comunicação Social de uma instituição pública de pesquisa 
em saúde situada no Nordeste brasileiro. A instituição em questão é 

1 Especialista em Comunicação e Saúde, mestre em Saúde Pública, jornalista do Cen-
tro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqaM)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
E-mail: sbsantos@cpqam.fiocruz.br/silviabsantos@gmail.com

2 Especialista em Relações Internacionais na Era da Globalização, jornalista, ex-coor-
denadora da Assessoria de Comunicação do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CPqaM)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

3 Mestre em Saúde Pública, jornalista do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CPqaM)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

“70 termos para compreender 
a pesquisa em saúde”: relato de 
experiência da confecção de um 
glossário na área de Ciência e 
Tecnologia em Saúde
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o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), fundado em 1950, 
no Recife, que exerce um papel estratégico na interface dos sistemas 
de ciência e tecnologia (C&T) em saúde na região. Unidade técnico-
científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco desde 
1970, o Centro desenvolve pesquisas de doenças tropicais, biologia 
parasitária e saúde pública. 

Oficialmente criada em abril de 2002, por meio de portaria interna 
da Direção do centro de pesquisas, a Assessoria de Comunicação do 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Ascom/CPqAM) é  formada 
atualmente por quatro jornalistas. O setor é responsável pela comu-
nicação interna e, principalmente, externa da instituição, realizando 
um trabalho para dar visibilidade às pesquisas e os trabalhos desen-
volvidos. Desde que foi criada, a Ascom/CPqAM foi responsável por 
diversas ações de comunicação, entre as quais estão a produção de 
um vídeo institucional, um catálogo sobre as atividades desenvolvidas 
no Centro, além da produção de vários folders institucionais. Criou e 
mantém ainda outros dois instrumentos sistemáticos de divulgação: o 
site na internet (www.cpqam.fiocruz.br) e uma publicação impressa, 
bimestral, o Informe CPqAM, onde são veiculadas matérias sobre as 
atividades na área de pesquisa e ensino da instituição. O jornal é dis-
tribuído por mala-direta para diversos setores da sociedade como a 
imprensa, parlamentares e outras instituições de C&T em Saúde.

Nesse contexto, a proposta de confecção de um glossário surgiu 
a partir da vivência da Ascom/CPqAM no seu trabalho de divulgação 
científica, que identificou a necessidade de uma melhor contextuali-
zação de termos e expressões que fazem parte da complexa área de 
pesquisa em saúde no país. O trabalho se insere na estratégia desen-
volvida pelo setor de criar produtos institucionais que dêem visibili-
dade ao trabalho desenvolvido e que estejam agregados de um valor 
que é norteador de toda a Fiocruz: a produção de conhecimento para 
a sociedade e para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa sistematização, intitulada “Setenta termos para compreender 
a pesquisa em saúde” e realizada pela equipe da Ascom/CPqAM, deve 
ser vista como um produto institucional que busca contribuir com uma 
melhor compreensão de um setor de muita importância atualmente 
no Brasil e no mundo, o da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
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A pesquisa em saúde no Brasil

O setor Saúde vem tendo uma crescente importância econômica e 
social. Com exceção da pesquisa militar, a pesquisa em Saúde é a que 
tem tido maiores gastos financeiros em termos mundiais. No Brasil, a 
área é a mais antiga e uma das mais fortes do país. Em 2004, as ativi-
dades de pesquisa no setor representavam um terço de toda ativida-
de, isso sem incluir as do setor privado. Eram quase 6.500 grupos com 
pelo menos uma linha de pesquisa em saúde envolvendo em torno de 
25 mil pesquisadores, sendo quase 16 mil doutores. Isso representava 
33% do esforço total de pesquisa no país. (GUIMARÃES, 2006).

Há no mundo uma crescente conscientização do papel da Saúde, 
da Ciência e da Tecnologia. São vários os motivos explicar a movimen-
tação mundial pró pesquisa em saúde. Entre eles, citaríamos a neces-
sidade de enfrentamento de uma realidade de doenças emergentes e 
reemergentes, que obriga a criação de um sistema eficiente de vigi-
lância e controle das doenças transmissíveis. Esse sistema depende, 
sobretudo, de uma infra-estrutura de pesquisa forte. Outros fatores 
são importantes e entre os vários, apontados por Morel (2004), des-
tacaríamos a visão de que a saúde, a ciência e a tecnologia são re-
quisitos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social e 
não apenas conseqüências; a aceleração das descobertas e avanços 
científicos no campo biomédico, principalmente na ciência genômica, 
e o chamado Desequilíbrio 10/904.

O Brasil, frente a toda movimentação mundial, vem empreendo 
importantes iniciativas, como a realização da I e da II Conferência Na-
cional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde5; a publicação da 
“Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde” e da “Agenda 
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde”. A Política de Pesquisa 

4 Desequilíbrio 10/90 ou Disparidade 10/90 é a designação dada para a discrepância 
entre o financiamento destinado à Pesquisa e Desenvolvimento em saúde e a magnitu-
de de carga de doenças no mundo, ou seja, a maior parte dos investimentos públicos e 
privados em saúde – em torno de 90% - é utilizada para a pesquisa dos problemas de 
saúde de 10% da população mundial. Os 10% restantes são utilizados para pesquisar 
problemas que afetam 90% da população mundial. 

5 A I Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde foi realizada 
em 1994. A II só aconteceu dez anos depois, em 2004, por recomendação da XI Confe-
rência Nacional de Saúde e endossada pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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em Saúde do Brasil, ou melhor, a Política Nacional de Ciência, Tecno-
logia e Inovação em Saúde situa-se na intersecção de dois sistemas: 
o sistema de ciência e tecnologia e o sistema de saúde. Cada um tem 
suas características e políticas específicas, o que já indica a complexi-
dade da discussão. 

Em artigo que analisa a pesquisa em saúde, política de saúde e 
eqüidade na América Latina, Pellegrini Filho (2004) defende que a in-
formação e o conhecimento são bens públicos essenciais e que as ini-
qüidades de acesso a esses bens são importantes determinantes das 
iniqüidades em saúde. O acesso iníquo a conhecimento e informações 
prejudica a atuação individual e coletiva dos indivíduos para a mudan-
ça de estruturas, comportamentos e políticas (Pellegrini Filho, 2004).

Dentro dessa discussão, portanto, está inserida a proposta de 
confecção do glossário, do qual é possível destacar dois aspectos. O 
primeiro é relativo à importância da divulgação científica e levar para 
a sociedade informações sobre os trabalhos realizados no centro de 
pesquisa. 

O segundo aspecto é que, enquanto produto institucional, a publi-
cação busca apresentar o CPqAM no cenário da pesquisa em saúde no 
Brasil. Para isso, a publicação traz um breve relato das atividades de-
senvolvidas no Centro nessa perspectiva, com um texto recheado de 
hipertextos e ilustrações. Dentro da concepção de dar visibilidade ao 
trabalho da instituição optou-se também em incluir verbetes relativos 
aos principais agravos que são alvos dos trabalhos de pesquisa da ins-
tituição. Na publicação, além de fornecer algumas informações sobre 
a doença, também é apresentado o trabalho que a instituição realiza 
em relação aquele agravo. Outra característica que acentuar o caráter 
institucional da publicação é que tais verbetes são os únicos que são 
ilustrados com fotografias relacionados ao aspecto mencionado. 

Portanto, o objetivo do trabalho foi elaborar uma publicação que 
sistematizasse os principais termos da área de ciência, tecnologia e 
inovação em saúde, dirigida, prioritariamente, aos jornalistas e aos 
gestores de saúde para uma melhor compreensão e contextualização 
do setor no Brasil.

O trabalho terminológico
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Tão complexo como a pesquisa em saúde é o trabalho terminoló-
gico. A terminologia, uma das áreas da Lingüística Aplicada, tem hoje 
um papel importante no ambiente técnico-científico. No entanto, a 
produção de uma obra terminológica é uma atividade muito comple-
xa e exige uma equipe multidisciplinar. Como afirma Carvalho (2003), 
“o trabalho terminológico tem algo do labor minucioso e detalhado 
dos monges medievais”. 

São muitas as implicações no trabalho de se definir termos em 
um sistema de conceitos. Ao nos depararmos com a complexidade 
do trabalho terminológico, optamos em não criar definições de ter-
mos e apenas em sistematizar definições já existentes em glossários e 
publicações do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tec-
nologia. 

O trabalho aqui descrito foi realizado ao longo de do ano de 2006 
e teve a participação de uma equipe multidisciplinar. Sob a supervisão 
da Ascom/CPqAM, a publicação teve como assessores técnicos a lin-
güista Nelly Carvalho, do Programa de Pós-Graduação da Universida-
de Federal de Pernambuco e dos bibliotecários do CPqAM, Adagilson 
B.Bispo da Silva e Mégine Cabral da Silva. A revisão conceitual foi feita 
realizada por três pesquisadores da instituição: o médico e pesquisa-
dor Dr. Alexandre Bezerra.de Carvalho; a médica e doutora em Saúde 
Pública, Dra.Ana Brito e o também doutor em Saúde Pública e estatís-
tico, Dr.Wayner Souza. O trabalho contou ainda com a participação da 
jornalista, mestre em lingüística, Fabiane Cavalcanti. 

 Esquematicamente o trabalho constou das seguintes etapas:
Leitura de bibliografia da área de terminologia1. 
Seleção dos documentos fontes2. 
Coleta e seleção dos termos nos documentos referenciados;3. 
Seleção dos termos que seriam contemplados com textos es-4. 
pecíficos sobre  as atividades desenvolvidas no CPqAM/Fio-
cruz;
Sistematização dos termos e submissão aos pesquisadores 5. 
convidados para aprovação
Redação do texto referente às atividades desenvolvidas no 6. 
CPqAM;
Tratamento lingüístico e bibliográfico geral da obra;7. 
Revisão geral da obra pelos pesquisadores convidados;8. 
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Criação e execução do projeto gráfico;9. 
Impressão10.  de 500 cópias de um livreto em formato de meia 
A4, 74 páginas em papel off-set e capa em papel couché;
 Distribuição. A estratégia definida para a distribuição foi o en-11. 
vio para os jornalistas dos principais veículos de comunicação 
de Pernambuco; jornalistas da mídia nacional ligados à área 
de C&T em Saúde; rádios comunitárias de Pernambuco, con-
selheiros de saúde da região Nordeste. A publicação também 
foi disponibilizada para download no site do CPqAM /Fiocruz. 
Uma nova tiragem está prevista para 2008.

 Os setenta verbetes foram selecionados tendo como prin-
cipais fontes documentos e glossários publicados pelo Ministério da 
Saúde e Ministério da Ciência e Tecnologia. Atualmente, o setor de 
CTI/S já conta com documentos institucionais consolidados como a 
“Política Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde”, e 
a “Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde”. Merecem 
destaque também o Plano Quadrienal da Fundação Oswaldo Cruz 
2005-2008 e a revista científica Ciência & Saúde Coletiva, volume 9, 
número 2, de 2004.

É importante ressaltar que o glossário do documento “Diretrizes 
para planejamento de ações de ciência e tecnologia em saúde”, do 
Ministério da Saúde, 2002, forneceu a base para a seleção dos termos 
da publicação.

Os verbetes estão apresentados em ordem alfabética com a indi-
cação de gênero e de número e estão estruturados da seguinte forma: 
ENTRADA + DEFINIÇÃO + REMISSIVA DA DEFINIÇÃO. A categorização 
está conforme as áreas temáticas da Biblioteca Virtual em Saúde Pú-
blica Brasil (BVS-SP). A BVS-SP é uma iniciativa conjunta do Ministério 
da Saúde e do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME). Grande parte das definições também foi 
retirada de glossários e/ou publicações do Ministério da Saúde e do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e a referência da fonte é feita logo 
após a definição, entre parênteses. Em alguns verbetes, utilizamos re-
missiva, que é o sistema de relação de complementaridade entre ter-
mos, por meio da expressão “ver”. A publicação é ilustrada com fotos, 
como já afirmamos, no texto sobre o trabalho do CPqAM/Fiocruz no 
contexto da pesquisa em saúde no Brasil e naqueles verbetes em que 
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existe ligação com o trabalho desenvolvido pela instituição.
Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde, Comple-

xo Produtivo da Saúde, Desequilibro 10/90, Doenças Negligenciadas, 
Projeto Multicêntrico, Projeto Cooperativo, Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido são alguns verbetes que compõem a publicação. 
Entre os verbetes em que é destacado o trabalho do CPqAM/Fiocruz, 
pode-se citar: Culicídeos, Dengue, Esquistossomose, Peste, Aids, Vaci-
na, entre outros. 

Conclusão da Experiência 

A criação da publicação “Setenta termos para compreender a 
pesquisa em saúde” permitiu que a Assessoria de Comunicação So-
cial do CPqAM/Fiocruz trabalhasse a divulgação científica por meio 
de um produto institucional que consegue agregar valores da missão 
da instituição. Ao reunir e tentar explicar de uma forma sistemática e 
contextualizada expressões comuns ao complexo universo da pesqui-
sa em saúde, conseguimos produzir conhecimento para a sociedade e 
para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esperamos que, a partir da distribuição desse material estejamos 
contribuindo, também, para chamar atenção do público prioritário 
para o qual a publicação se destinou – jornalistas e os profissionais en-
volvidos com a área – para que possam, cada vez, mais, compreender 
e se debruçar na no trabalho de levar conhecimento para a sociedade, 
desmistificando a ciência e popularizando, principalmente, as ativida-
des científicas desenvolvidas no Norte e no Nordeste brasileiro. 
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Resumo:

O presente trabalho apresenta o projeto de criação e a execução 
da Agência Acadêmica de Notícias, do Curso de Comunicação Social 
da Universidade Federal de Alagoas/UFAL.  A idéia surgiu na disciplina 
Jornalismo Científico, quando as discussões sobre C&T levaram ao re-
conhecimento de sua relevância para a sociedade, embora se registre 
um baixo índice de produtos jornalísticos que abordam o tema no Es-
tado de Alagoas. Priorizando como fonte a própria Universidade, seus 
pesquisadores e produtos científicos, esta agência experimental visa 
disponibilizar material informativo como forma de incentivar a mídia 
local a pautar o tema da ciência e tecnologia, e assim a reconhecer a 
importância estratégica desses conteúdos para a sociedade alagoana.

Introduçâo 

A ciência está presente na vida de todo nós. Desde o acender de 
uma lâmpada, ao uso de celular e computador, estamos usufruindo da 

1 Universidade Federal de Alagoas. Comunicação Social – Jornalismo (docente) e-mail: 
magnoliarejane@yahoo.com.br  
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miltonrodrigues_713@hotmail.com 

4 Universidade Federal de Alagoas.  Comunicação Social – Relações Públicas (discente) 
e-mail: raniellab@hotmail.com  

A agência acadêmica de notícias : 
A divulgação em C&T 
na universidade
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tecnologia criada pelo homem dentro do saber científico. E, enquanto 
cientistas e pesquisadores descobrem as diversas formas de fazer o 
mundo mais prático, mais desenvolvido e mais “confortável”, o jor-
nalismo científico se torna um aliado, divulgando estes novos saberes 
para toda a comunidade.

No entanto, apesar da ciência avançar a cada dia e de mais e 
mais pautas circularem pelo mundo científico, poucos são os meios 
de comunicação que abrem espaço para a divulgação da Ciência e da 
Tecnologia. Em Alagoas, por exemplo, somente um jornal impresso 
possui caderno sobre ciência. Ainda assim, as pautas são resgatadas 
de agências de notícias de fora do Estado e o caderno é publicado 
semanalmente.

Segundo Fabíola de Oliveira, os grandes jornais têm aumentado o 
espaço para a divulgação da C&T desde os anos 1980, mas com a re-
tração do número de pessoal nos meios de comunicação que aconte-
ce desde os anos 1990, diminui a cada dia a quantidade de jornalistas 
pautados na área. “Os veículos de médio e pequeno porte comumen-
te têm se mantido alheios a pautas científicas, sendo ainda precária a 
cobertura que dão à C&T. Na maioria das vezes as matérias se limitam 
ao copy and paste de páginas noticiosas ou dos próprios grandes veí-
culos” (OLIVEIRA, p. 51).

Mário Erbolato nos conta que “levar a descoberta ao conhecimen-
to dos leitores, de forma acessível, correta e sem desvios da verdade, 
deixando inclusive de dar esperanças vãs (...) é missão do jornalismo 
científico”, (ERBOLATO, p. 41). Com a crença de que é função primor-
dial do jornalismo formar e informar à sociedade sobre os meios de 
ampliar sua qualidade de vida e saúde, tomamos a iniciativa de criar 
uma Agência Acadêmica de Notícias, utilizando o meio impresso como 
forma de levar ao público o conhecimento desenvolvido dentro da 
nossa própria universidade.

Nosso objetivo é, portanto, através de um boletim informativo so-
bre C&T pautado na Universidade Federal de Alagoas, despertar o in-
teresse do público acadêmico sobre os temas da Ciência e Tecnologia, 
abrindo-lhes os horizontes para que professores, estudantes e toda 
a comunidade em geral exija dos meios de comunicação do Estado, 
sejam eles impressos, eletrônicos ou áudio-visuais, que divulguem a 
C&T para toda a sociedade.
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O boletim é produzido, diagramado e distribuído por um grupo 
de alunos da disciplina eletiva de Jornalismo Científico, no curso de 
Comunicação Social da Ufal. O grupo vai até os diversos cursos da 
universidade, apurando pesquisas e tudo o que seja relevante para o 
conhecimento da comunidade, no sentido de melhorar a qualidade de 
vida da população por meio da descoberta científica. 

Desenvolvimento

“Autênticos descendentes de Prometeu, os escritores de ciência 
pegam o fogo do Olimpo científico (os laboratórios e as universidades) 
e o trazem lá em baixo, para o povo”. Esta frase é do jornalista cien-
tífico William Lawrence, que trabalhava no The New York Times em 
1930. Naquela época, o jornalista era visto como um simplificador e 
transmissor da luz do conhecimento científico para um “público que 
não sabe e não entende”, que vivia na obscuridade. Segundo Yurij Cas-
telfranchi o pensamento de que a ciência era necessariamente algo 
difícil, que o público era uma massa homogênea com um “déficit cul-
tural”, perdurou até a década de 1980 entre jornalistas e cientistas

Agência Acadêmica de Notícias em C&T

A Agência Acadêmica de Notícias surge, então, da reflexão teóri-
ca aliada aos nossos conhecimentos de redação da notícia científica, 
adquiridos nas aulas da disciplina de Jornalismo Científico. Como a 
proposta é a produção de um boletim mensal, a linguagem jornalísti-
ca tem um papel prioritário. Os princípios que regem a produção das 
matérias são a concisão nos textos, a objetividade, clareza e, princi-
palmente, o entendimento do assunto. Nossa meta é que o texto, ao 
mesmo tempo, possa apresentar algo de interesse à comunidade, e 
que seja ser compreendido por ela. Afinal, o texto precisa causar inte-
resse, mas, acima de tudo, precisa ser entendido. 

Para fazer o boletim, produto noticioso da Agência, nos inspira-
mos, também, nas dicas do Manual do Jornalista Científico, feito por 
Luciana Clark, André Sasse, Emma Chen Sasse & Otávio Clark. Entre 
as “sugestões” para quem pretende divulgar ciência, destacamos: so-
licitar referências dos entrevistados, a fim de manter uma “agenda 
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de contatos”, procurar outras fontes que possam agregar informações 
sobre o mesmo assunto, procurar dar a notícia como ela realmente 
acontece, sem alarmar os fatos nem dar-lhes maior valor do que real-
mente merecem.

O boletim apresenta assim, uma só página, em folha A4, frente e 
verso, onde tentamos levar ao público leitor matérias de cunho cien-
tífico que interessem à comunidade em geral. São quatro matérias 
“frias” por boletim e a informação é trabalhada da maneira mais sim-
ples e objetiva possível. Como o grupo não dispõe de recursos finan-
ceiros para imprimir as cópias, a tiragem do boletim tem sido peque-
na, por volta de cem exemplares.

O primeiro impacto é perceber que divulgar Ciência e Tecnologia é 
algo bastante trabalhoso, sem dúvida, até por que, nos pautamos com 
temas que geralmente estão fora do nosso conhecimento cotidiano. 
Mas, torna-se também, ao longo do processo, algo muito prazeroso 
e proveitoso, principalmente por ser o jornalista em sua essência um 
curioso que gosta de contar histórias. Nós somos curiosos, vamos até 
nossas fontes, aprendemos com elas e depois contamos aos outros o 
que vimos e aprendemos.

Outro ponto chave foi na hora de decidir sobre o que é importante 
e o que pode ser deixado de lado, na escolha dos temas. Percebemos 
então, que além do conhecimento das técnicas de redação, aprendi-
dos em sala de aula e dos estudos sobre como lidar com as fontes, te-
ríamos que cultivar um bom relacionamento com a comunidade cien-
tífica, a fim de que os pesquisadores estivessem sempre prontos a nos 
apoiar em nossas matérias. A cordialidade, a simplicidade, o respeito 
e a confiança em nosso conhecimento do jornalismo mostraram-se 
elementos de grande importância durantes as entrevistas e produção 
das matérias.

Nosso público-alvo tem sido a própria comunidade acadêmica, a 
princípio, até em decorrência da tiragem restrita dos boletins. Em fase 
experimental ainda, pretendemos avaliar a reação dos leitores e logo 
após, verificar a possibilidade de conseguirmos apoio financeiro para 
levar o material a um público mais amplo e em outros locais. Além dis-
so, pensamos na possibilidade de ampliar o leque de gêneros narra-
tivos, desenvolvendo matérias criativas em forma de cordel e poesia, 
para atingir um público que não tem acesso à leitura.
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Driblando a limitação da tiragem, as matérias do boletim tem sido 
enviadas em forma de release para toda a mídia local, sendo divulga-
das amplamente em sites de notícia e até em jornais impressos. Per-
cebemos então grande interesse da imprensa na divulgação deste ma-
terial e notou-se que talvez a dificuldade destes meios de pautarem a 
si próprios em C&T esteja na quantidade mínima de profissionais nas 
redações, deixando-os atrelados a notícias de factuais e muitas vezes 
até superficiais em conteúdo.

Com a experiência da Agência Acadêmica de C & T, percebemos 
que a “popularização da ciência” é de suma importância para a me-
lhoria da qualidade de vida da população e, que não são necessários 
grandes esforços, apenas o desenvolvimento de uma estratégia de 
ação para a divulgação científica de forma profissional. Esse esclare-
cimento nos mostra não só como as  informações científicas podem 
chegar até a população de forma prática e eficiente como também 
nos revela um campo de trabalho ainda em perspectiva, a ser conquis-
tado e consolidado com o desenvolvimento da nossa Região.

Conclusão

Tomamos emprestada a frase de Yurij Castelfranchi: “Comunicar a 
ciência não é apenas montar um colar de pérolas (teorias de sucesso, 
descobertas geniais, invenções “revolucionárias”). É mostrar em sua 
ação uma atividade humana imersa na sociedade, atormentada, feita 
de dúvidas e de lutas. É mostrar que a ciência, mais que uma máquina 
semi-mágica para fornecer respostas certas, é um jogo apaixonante 
para inventar novas perguntas. Além de comunicar fatos científicos, 
idéias, processos, o jornalista deve entender e tratar do contexto em 
que a ciência é gerada e usada, de sua gênese, que é também política 
e econômica, de seus efeitos e entrelaçamentos sociais e culturais às 
vezes dramáticos.

 Em uma palavra, o jornalista científico não pode apenas informar. 
Comunicar a ciência jornalisticamente implica comunicar de forma 
crítica, situada, contextual, rigorosa. Ao mesmo tempo, implica comu-
nicar de maneira interessante, cativante, ágil e dentro dos vínculos 
frustrantes que o funcionamento da mega-máquina midiática impõe. 
(CASTELFRANCHI, p. 19).
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Resumo: 

A presente comunicação apresenta a experiência de divulgação 
científica da Agência de Notícias Radiofônicas Ciênci@lagoas, que é 
disponibilizada, através de arquivos sonoros, na página eletrônica da 
Universidade Federal de Alagoas. Com o objetivo de viabilizar o acesso 
da informação em ciência e tecnologia, o  projeto da Agência tem o 
financiamento do CNPq, através do Edital MCT/CNPq n.º 12/2006. 

 
Introdução

Alagoas é um dos estados que ostenta alguns dos piores in-
dicadores sociais do país. Dados da pesquisa Radar Social 2005 

 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que 
em 2003, 17,5% da população alagoana branca de 15 anos de idade 
ou mais e residente em áreas urbanas era analfabeta, contra média 
nacional de 5,7%. Entre a população negra nesta faixa etária e mo-

1 Jornalista, professora do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de 
Alagoas/UFAL e Coordenadora do Projeto Cienci@lagoas CNPq/UFAL; E-mail: magno-
lia@reitoria.ufal.br 

2 Jornalista do instituto Zumbi dos Palmares/TV Educativa; e ex-colaborador voluntá-
rio do Projeto da Agência; E-mail: cscomunicacao@yahoo.com.br 

3 Aluno da Habilitação de Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFAL e bol-
sista de Iniciação Tecnológica Industrial/CNPq/UFAL;  E-mail: miltonrodrigues_713@
hotmail.com 

4 Aluno da Habilitação de Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFAL e bol-
sista de Iniciação Tecnológica  Industrial/CNPq/UFAL; E-mail: cayomadson@hotmail.
com 

Agência ciênci@lagoas:
Um relato de uma experiência
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radora nas mesmas áreas, o número de analfabetos chega a 26,6%, 
contra média nacional de 12,9%. No Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) Alagoas ocupa a 26ª posição, com IDH 0,649 em uma escala 
que varia entre 0 e 1.

Neste cenário, a oferta e a diversificação do conteúdo noticioso 
é fundamental, uma vez que tornar o fluxo de informações mídia-so-
ciedade mais plural significa viabilizar ferramentas para a educação, a 
inclusão social e o desenvolvimento. Por sua capilaridade, baixo custo 
e alto poder de penetração junto aos mais variados extratos da popu-
lação, o rádio se configura como mídia pilar neste processo. 

Ao fazer chegar às mensagens por este emitidas nas zonas urba-
nas e rurais, da capital ao interior, a comunicação radiofônica se con-
verte em vetor para a democratização da informação, especialmente 
em um país, e em um estado, com as características e peculiaridades 
sócio-econômicos adversas como o Brasil e Alagoas.

Após 47 anos de fundação da Universidade Federal de Alagoas, o 
processo de interiorização do ensino presencial e a adesão ao siste-
ma de ensino à distância surgem como justificativas para este projeto 
porque reforçam a cultura virtual de aquisição de informação. A ex-
periência de interiorização da Universidade Federal de Alagoas está 
sendo implementada, desde 2006, com a instalação de um campus 
central (Arapiraca) e de três pólos (Viçosa, Palmeira dos Índios e Pe-
nedo) e estruturação de 18 novos cursos de graduação (Agronomia, 
Zootecnia, Educação Física, Enfermagem, Administração, Ciência da 
Computação, Arquitetura, Física, Química, Matemática e Biologia em 
Arapiraca; Engenharia de Pesca e Turismo, em Penedo, Psicologia e 
Serviço Social, em Palmeira dos Índios, e Medicina Veterinária em Vi-
çosa) Além disso, a Universidade está ampliando a oferta dos cursos 
de educação à distância, com a oferta dos cursos de Administração, 
Sistemas de Informação, Pedagogia e Física, nos Pólos de Olho D`Àgua 
da Flores, Santana do Ipanema, Maragogi e Maceió, totalizando mais 
de 200 alunos.  

Com a ampliação do raio de presença da UFAL no estado a partir 
de 2006 – o primeiro vestibular da UFAL no interior ocorreu em junho 
daquele ano –, a produção científica e tecnológica da Universidade 
precisou sair de seus muros e ganhar o (re)conhecimento da socieda-
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de. Assim, a criação da Agência Ciênci@lagoas tem sido uma impor-
tante ferramenta como ação estratégica de tornar visível a produção 
acadêmica da Universidade a nível local.

Desenvolvimento

Inicialmente, a Universidade Federal de Alagoas-UFAL(por meio 
do Curso de Comunicação Social, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa e da Coordenadoria de Comunicação) e Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de Alagoas/FAPEAL são instituições envolvi-
das com o projeto de criação da Agência Ciênci@lagoas.

 A partir do segundo de 2008, o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Alagoas/Cefet-AL passa a ser outro parceiro, devendo 
não só fornecer material de divulgação como também viabilizar a in-
serção do nosso link como uma janela na página inicial do site da insti-
tuição. Uma das mais antigas escolas de Alagoas, o Cefet-AL é formado 
pela Unidade Sede/Maceió e duas Unidades de Ensino Descentraliza-
das; uma em Palmeira dos Índios e outra em Marechal Deodoro. No 
segundo semestre, duas novas unidades serão inauguradas: uma em 
Piranhas e outra em Penedo. Esse complexo tem prestado relevantes 
serviços à comunidade alagoana, destacando-se, sobretudo, pela ex-
celência do ensino-aprendizagem. Desta forma, pode um excelente 
colaborador na nossa missão de divulgadores científicos. Para isso, já 
estamos em negociação para formalizarmos a parceria. 

A Agência Ciênci@lagoas tem funcionado com equipe de trabalho 
composta por 3 membros bolsistas, alunos de cursos como Comuni-
cação Social-Jornalismo ou de graduações em áreas afins, sob a coor-
denação editorial de profissional jornalista vinculado ao projeto, e sob 
coordenação geral da Coordenadora-docente. 

O material trabalhado/transformado em informação jornalística e 
veiculado na Agência tem como tema projetos, iniciativas e pesquisas 
já desenvolvidas e/ou em andamento em Alagoas, mais especifica-
mente executadas por professores, alunos e pesquisadores vinculados 
à Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Iniciativas de outros cen-
tros de pesquisa, institutos tecnológicos, universidades e faculdades 
locais, ou ainda amparadas e fomentadas pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, ou congêneres, também 
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fazem parte do raio de cobertura da Agência.
Para a veiculação gratuita nos meios radiofônicos, a equipe do pro-

jeto tem feito contatos com radialistas e jornalistas destes meios, a 
fim de informá-los sobre a disponibilidade de uso do material jorna-
lístico produzido. O acesso deste público é fundamental para alcançar 
a veiculação do material na mídia radiofônica espontânea (imprensa), 
amplificando o alcance das mensagens disponibilizadas na Agência. A 
fim de melhor explicitar a metodologia deste projeto, faz-se necessá-
rio esclarecer questões referentes à: 1) produção do conteúdo noti-
cioso; 2) estruturação da agência online; e 3) estímulo à veiculação na 
mídia radiofônica local, a seguir::

Produção do Conteúdo Noticioso

A Agência Ciênci@lagoas funciona em termos físicos nas depen-
dências do prédio da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas. A 
equipe de trabalho é composta por 3 bolsistas, sendo 2 bolsistas res-
ponsáveis pelo desenvolvimento – pauta, apuração e edição – do con-
teúdo noticioso, além de um 1 bolsista responsável pelo desenvolvi-
mento de conteúdo noticioso e também pela função de coordenação 
das atividades diárias da agência, com orientação direta dos trabalhos 
dos demais bolsistas e atividade de chefia da redação/reportagem. A 
locução é feita por uma jornalista do Assessoria de Comunicação da 
UFAL. 

Com base nos processos de apuração jornalística, em especial do 
radiojornalismo, a Agência produz e cobre pautas diárias com foco 
nas ações de Ciência e Tecnologia desenvolvidas em Alagoas, ou de 
caráter regional/nacional que porventura tenham impacto ou desdo-
bramento local. O processo de apuração consiste em selecionar fatos 
referentes ao tema editorial da Agência (C&T), transformando-os em 
narrativa radiojornalística, ou seja, em notícia. Rotineiro no meio jor-
nalístico, o expediente de reproduzir conteúdos de outros meios, com 
citação explícita da fonte, eventualmente, é utilizado. 

A meta tem sido proporcionar a produção diária, por parte de toda 
a equipe, de uma média variável entre 3 e 5 peças de conteúdos noti-
ciosos em áudio, no formato de notas, eventualmente dando espaço à 
fala de personagens centrais envolvidos (entrevistas/sonoras). A equi-
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pe tem atuado em turnos estabelecidos no decorrer dos trabalhos, 
com pautas específicas e discutidas em equipe. Cada bolsista, dentro 
de sua competência e em respeito à legislação profissional vigente, 
tem sido responsável por acompanhar etapas de produção e execu-
ção da(s) pauta(s) da Agência, além de acompanhar fases da edição do 
conteúdo noticioso em áudio e da veiculação do mesmo na Agência 
online.

Por produção de pauta, entendem-se todos os procedimentos de 
apuração prévia necessários para a transformação do fato em narra-
tiva jornalística, em especial a seleção de fontes e informações. Como 
execução, compreende-se a cobertura do fato de forma presencial (in 
loco) ou à distância, com redação de textos e montagem do conteúdo/
material radiojornalístico e sua correspondente montagem/edição. 
Como veiculação, tem-se a disponibilização do conteúdo no website 
da Agência Ciênci@lagoas.

Quanto ao processo jornalístico, profissionais jornalistas da Asses-
soria de Comunicação Social e do Curso de Comunicação Social da 
UFAL respondem pelos processos acima descritos.

Como fontes diretas de informação para a prospecção de temas 
e assuntos, temos no cenário local a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, a Assessoria de Comunicação e as Faculdades, Institutos e 
Escolas ligadas à Universidade Federal de Alagoas - UFAL; informações 
provenientes das ações de fomento promovidas pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL; assim como inicia-
tivas desenvolvidas no cenário alagoano pelas demais instituições de 
ensino e pesquisa sediadas no estado.

Já entre as fontes indiretas, cabe citar o conteúdo noticioso dis-
seminado por organismos como Ministérios da Ciência e Tecnologia, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
CNPq, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- CAPES, além de demais institutos de pesquisas, fundações estaduais 
de amparo à pesquisa, e instituições (federais e particulares) de ensi-
no superior nacionais e internacionais.

Cabe ressaltar que a linguagem jornalística das notícias objetiva o 
alcance “universal”. Rebuscamentos, jargões e termos técnicos tem 
sido evitados, na medida em que a linguagem da Agência Ciênci@
lagoas é a linguagem do rádio: acessível à maioria, clara, objetiva e 
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simples, com exposição linear dos assuntos.

Estruturação da Agência Online

A Agência Ciênci@lagoas tem disponibilizado conteúdo noticioso 
online em forma de áudio. O conteúdo desenvolvido e veiculado na 
agência é acessível ao visitante comum do site, seja radialista, jorna-
lista ou público em geral. O foco do serviço é o fornecimento de ma-
terial jornalístico centrado na editoria de Ciência e Tecnologia para as 
emissoras alagoanas de rádio. Assim, enfatizamos notícias de C&T que 
reflitam a produção local nas diversas áreas do conhecimento.

Como modelo e embasamento, a Agência Ciênci@lagoas tem se-
guido passos semelhantes aos usados nas experiências de inúmeros 
serviços noticioso online existentes no Brasil e no mundo. Uma expe-
riência local de sucesso foi referência para o presente Projeto, devido 
ao fato desta comprovar a viabilidade do sistema planejado. Tratava-
se da RadioNews, agência online de notícias sobre fatos ocorridos em 
Alagoas para as rádios alagoanas, que esteve disponível através do 
endereço www.agenciaradionews.com.br. 

Da mesma forma que a Agência RadioNews e igualmente a inú-
meros serviços que disponibilizam conteúdo em áudio (e também em 
vídeo) por meio da World Wide Web, a Agência Ciênci@lagoas tem 
sua funcionalidade baseada na tecnologia já bastante disseminada do 
Streaming. Esta tecnologia permite a transmissão de informações em 
“pacotes”, da Rede Internet para os computadores dos usuários, de 
maneira contínua. E esta continuidade faz com que o usuário usufrua 
do serviço, ou seja, tenha acesso ao conteúdo, sem interrupções e 
forma ágil. A tecnologia do Streaming difere do simples download de 
arquivos, pois no download o arquivo (dado, conteúdo, informação) 
primeiro é “baixado” para depois ser executado. Com o Streaming, a 
informação é descarregada e executada no computador seqüencial-
mente, causando sensação de instantaneidade, em especial para usu-
ários com acesso à Rede Internet por conexão de banda larga. 

      

http://www.agenciaradionews.com.br
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Agência Ciênci@lagoas: experiência alagoana que comprova  a viabilidade do sistema 
de agência online de notícias radiofônicas.

A fim de viabilizar mais de uma opção de acesso ao usuário, assim 
como a Agência RadioNews disponibilizava, a Agência Ciênci@lago-
as oferece também seu conteúdo em áudio, além do Streaming, em 
mp3 (formato de áudio compactado), para download em caso do uso 
de conexões mais lentas. O áudio em Streaming, no caso da Agência 
Ciênci@lagoas, tem disponibilizado em arquivo vinculado a um player 
virtual, construído com tecnologia Flash, fornecida pela Macromedia. 
O uso de áudio vinculado ao arquivo em Flash é destacado como for-
ma de agilizar o acesso ao conteúdo, isto é, a notícia sobre Ciência e 
Tecnologia. 

Agência Ciênci@lagoas: após clicar no título da notícia, usuário tem acesso ao 
conteúdo on line em áudio. 
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Com a adoção desta alternativa, o uso de players conhecidos como 
o Real Player, fornecido pelo Real Networks, ou o Windows Media 
Player, desenvolvido pela Microsoft, torna-se necessário somente se o 
usuário optar por não usar o player virtual em Flash e não descarregar 
o arquivo com a tecnologia do Streaming.

Os arquivos em áudio, assim como o website da Agência Ciênci@
lagoas e seus comandos de atualização estão hospedados, proviso-
riamente, no servidor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas/Fapeal(http://ciencia.fapeal.br/ ). Porém, o acesso é fei-
to através da Página principal da UFAL(www.ufal.br/cienciaalagoas ) 
A atualização diária(de segunda a sexta-feira) é feita pela equipe do 
Projeto. O desenvolvimento da tecnologia do website também ficou a 
cargo da equipe executora.

Veiculação pela Mídia Radiofônica Local

  Alagoas conta com cerca de 3 milhões de habitantes, residen-
tes em 102 municípios em uma área de cerca de 28.000 Km². É o se-
gundo menor estado da Federação. Dados extra-oficiais indicam que 
no estado existam, no mínimo, 70 emissoras de rádio.Para garantir a 
veiculação do material disponibilizado na Agência Ciênci@lagoas pelas 
emissoras de rádio locais, foi elaborado um Plano de Relacionamento 
institucional junto a estes veículos, no intuito de informá-los a res-
peito da existência da agência online e da viabilidade de uso gratuito 
de seu conteúdo noticioso. Nesse contato com os comunicadores de 
rádios privadas, públicas e comunitárias, solicitamos a divulgação do 
material, esclarecendo que o conteúdo noticioso da Agência Ciênci@
lagoas é gratuito, livre e voltado à emancipação cultural e educacional 
da população alagoana, uma vez que disseminar conteúdos referentes 
à Ciência e Tecnologia infere coletivizar saberes antes restritos a pe-
quenos grupos.

A equipe executora do projeto tem realizado contatos e visitas 
com as emissoras da capital e do interior. É fato que no universo das 
rádios alagoanas, há restrições com relação ao acesso em banda larga 
ou via conexão discada à Rede Internet, requisito indispensável para a 
utilização do serviço da Agência Ciênci@lagoas, seja por meio de tec-
nologias em Streaming, seja mediante download de arquivos em MP3. 
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Contudo, mesmo diante destes obstáculos, nossa experiência ainda 
inicial tem nos mostrado que há espaço em Alagoas para iniciativas 
que aliem tecnologia e comunicação, cultura digital e radialismo. Ali-
ás, todas as emissoras que visitamos até agora tinham acesso online. 
O que confirma as informações repassadas pela equipe da Agência Ra-
dioNews, que indicavam que a maioria das rádios da capital possuiam 
estrutura para capturar e exibir o áudio em Streaming, entre elas as 
de maiores audiências não só em Maceió como em todo o estado, a 
saber: Rádio Gazeta, Rádio Correio, Rádio Difusora, Rádio Educativa e 
Rádio Jornal.

O poder de disseminar mensagens contidas no modelo de Agência 
de Notícias radiofônicas online é capaz de atingir parcela significativa 
da população alagoana, via acesso das emissoras ao conteúdo do we-
bsite e veiculação na programação local. Some-se a isso a caracterís-
tica geográfica de Alagoas, estado de extensão territorial limitada – a 
2ª menor do país, maior só que a de Sergipe. Essa peculiaridade que 
condiciona um formato de poucas emissoras de rádio, e no qual as 
mais potentes conseguem ter melhores condições econômicas, me-
lhor acesso à tecnologia e conseqüente melhor alcance de suas ondas. 
Ainda em 2008, segunda fase do Projeto, a equipe executora, pensan-
do em garantir a veiculação ampla do material,  planeja montar um 
sistema de entrega periódica das notícias em áudio produzidas pela 
Agência às rádios do interior que não possuam acesso à Rede Internet. 
Gravadas em formato de CD e executável em qualquer equipamento 
compatível com este sistema, as notícias que não envolvam factuais, 
ou seja, assuntos datados/do dia, estarão acessíveis às emissoras que 
solicitarem este formato. 
Conclusão

A Agência Ciênci@lagoas tem na contagem do número de acessos 
ao seu website a aferição da constância das mensagens na mídia e 
o retorno dos profissionais do rádio ou demais ouvintes usuários do 
serviço os seus indicadores de avaliação. Por contagem do número de 
acessos, entende-se o processo de verificar periodicamente os indica-
dores de visitação ao website da agência, com medição das audições 
do formato em Streaming e dos downloads dos arquivos em MP3. 

O número obtido na aferição auxilia na avaliação do andamento 
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do projeto. Até momento, temos usado como aferidor o sistema do 
Google Analytics, que tem nos dado uma visão panorâmica do acesso, 
mostrando que o mesmo tem sido prioritariamente local e que pre-
cisamos intensificar a divulgação do mesmo para aumentar a taxa de 
adesão e permanência no site:

Por aferição de constância das mensagens na mídia, compreende-
se a visualização/audição do material, por parte da equipe executora 
do projeto, na mídia radiofônica.  Para isso, temos feito um trabalho 
de recortagem das referências à Agência. Quanto à realização de pes-
quisas de opinião sobre a Agência junto à sociedade ou radialistas/
jornalistas, inicialmente não podemos realizá-las devido a falta de 
condições materiais e de pessoal para viabilizar tal ação. Cabe ressal-
tar que como, por vezes, o rádio agenda o jornal impresso e o notici-
ário televisivo, temos registrado a ocorrência de notícias veiculadas 
na Agência Ciênci@alagoas sendo divulgadas por veículos impressos 
de comunicação. Por trabalhar com assuntos pouco tratados da mídia 
tradicional alagoana (a divulgação de C&T), ou seja, quase que exclusi-
vos, o material informativo veiculado pela Agência tem amplas possi-
bilidade de ser utilizado por outras mídias. E esta análise/observação 
também contribui para a aferição de constância das mensagens.

Outro método é a verificação do conjunto de mensagens enviadas 
pelos pesquisadores, profissionais do rádio ou ouvintes do serviço. 
Para tanto, a Agência tem formulário no website para contatos, assim 
como endereço para correspondência e número para contato telefô-
nico. O retorno dos usuários tem sido importante indicador de ava-
liação, na medida em que esses contatos medem o relacionamento 



216 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

Agência-usuário, servindo para avaliar o andamento do sistema. Por 
esse meio, constatamos que o contato mais efetivo tem sido feito com 
os pesquisadores da instituição, que o utilizam para troca de informa-
ções e para o agendamento de entrevistas e sugestões de pauta.

Como resultados, avanços e aplicações esperadas, a Agência ini-
ciou o fomento de uma cultura virtual de divulgação de conteúdo 
noticioso sobre Ciência e Tecnologia em território alagoano, com a 
disseminação de mensagens a respeito da produção e de temáticas 
correlatas às pesquisas locais. Essa cultura era, até então, inexistente 
no estado, começou a ser implementada através da divulgação onli-
ne de ações, resultados e estratégias de C&T. O que tem sido  funda-
mental no processo de inserção da universidade no cenário alagoano, 
de coletivização do saber produzido no estado e de desenvolvimento 
por meio da pesquisa e da inovação. Ao conseguir o efetivo funciona-
mento da Agência, preenchemos assim uma lacuna histórica e atual 
no ambiente da produção radiojornalística alagoana, oferecendo aos 
profissionais da comunicação no rádio a possibilidade de veiculação 
de informações de interesse coletivo e com fins educacionais.

Desmistificando o papel e atuação da ciência e do cientista, apro-
ximando-a da populaçãncia e do cientista, aproximando-o da popula-
çaiscaçovaçnserçde divulgaçe)conhecimento da sociedade o através 
de conceitos básicos de desenvolvimento tecnológico, a Agência Ciên-
ci@lagoas tem contribuído para agendar o debate sobre C&T perante 
a opinião pública. A escolha da linguagem radiofônica para iniciar esse 
processo se deu por sua simplicidade e caráter objetivo/direto; por 
sua fácil compreensão por parte do ouvinte; e por seu poder de pene-
tração. Dessa forma, ela é ideal para a meta de popularizar as ações 
nesta esfera.

Ainda como resultado, contabilizamos a capacitação de alunos do 
Curso de Comunicação Social(8 bolsistas) e do pessoal técnico da As-
sessoria de Comunicação(3 jornalistas). Esperamos que esses futuros 
jornalistas e/ou profissionais de áreas afins – que colaboraram ou ain-
da colaboram com a Agência, continuem a divulgar o tema Ciência 
e Tecnologia em suas atuais e futuras áreas de atividade, mostrando 
principalmente que esta temática deve estar presente nas discussões 
de todos os segmentos da sociedade.
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Webradio:
 Meio indutor para a divulgação científica

Anamelea de Campos Pinto1 
Mary Lourdes Scofield Osório2 

Resumo: 

O presente artigo analisa a importância da implementação  de 
webradios universitárias, uma vez que elas podem  corroborar com a 
promoção de novas práticas de ensino/aprendizagem, pesquisa e ex-
tensão propondo e produzindo conteúdos educativos experimentais 
para divulgação científica, com objetivos sócio-educativos. 

O rádio é um meio de comunicação que utiliza emissões de ondas 
eletromagnéticas para transmitir a distância mensagens sonoras para 
um grande número de pessoas. Sua  tecnologia é a mesma da radio-
telefonia - transmissão de voz sem fios - e passou a ser utilizada, na 
forma que se convencionou chamar de rádio, a partir de 1916, quando 
David Sarnoff, um russo radicado nos Estados Unidos, previu a possibi-
lidade de cada indivíduo possuir um aparelho em casa. 

Segundo a pesquisadora Marlene Blois3, o rádio nasceu educativo 
e cultural, na Sala de Física da Escola Politécnica, da cidade do Rio 
de Janeiro, por uma iniciativa do antropólogo Edgard Roquete Pinto 
(princípio da década de 20). Foi a primeira manifestação de como a 
tecnologia poderia ser utilizada nas práticas educacionais, rompendo 
as barreiras mais formais da escola.

1 Coordenadoria Institucional de Educação a Distância – Centro de Educação (CEDU) 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) -  Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL)-Campus A.C. Simões s/n –Cidade Universitária –57.087-970 Maceió –AL – Brasil 
e-mail: anamelea@gmail.com 

2 Centro de Educação (CEDU) Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE)/ Mes-
trado - Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e-mail: m.scofield@uol.com.br 

3 CF. BLOIS, Marlene. Rádio Educativo no Brasil: uma história em construção. Dispo-
nível em http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/18771/1/2002_
NP6BLOIS.pdf Acesso em 4 de maio 2008

http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/18771/1/2002_NP6BLOIS.pdf
http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/18771/1/2002_NP6BLOIS.pdf
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Para Meditsch4 (2001), o rádio é como o patinho feio: invisível, em 
plena era da imagem; oral,   numa   cultura onde   se dá muito mais va-
lor ao que está escrito; fulgaz, numa civilização que privilegia a poste-
ridade e, segue em direção contrária ao sistema econômico e político 
que se baseia no acúmulo, mas também, aparece em várias situações 
como um cisne: possui o maior índice de alcance de público com nú-
meros absolutos de audiência.

Assim, meio galã, meio vilão, atuando como agente de informação 
e formação, ele vem cumprindo uma importante função social. Seu 
caráter imediatista possibilita a interação dos fatos no momento em 
que acontecem e, a sua linguagem estimula a imaginação e o subje-
tivo,  fazendo o ouvinte tentar visualizar o dono da voz, bem como o 
que está sendo dito. 

No início dos anos 60, a partir do Movimento de Educação de Base 
(MEB) -  vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o rádio foi utilizado, para formar e educar, transmitindo programas de 
educação popular, na perspectiva de formação e qualificação, como 
desejava Paulo Freire. 

 A Rede Integrada de Comunicação (RIC), mostra que ele é o 
veículo com o mais alto índice de audiência em todas as classes so-
ciais, como revela a tabelas abaixo:

Audiência por  classe social
Meio                          A/B             C                     D/E

Rádio 41% 45% 46%

TV 32% 36% 36%

Jornal 16% 10% 5%

Revista 4% 3% 3%

Fonte: Rede Integrada de Comunicação 5

 

4 MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação – teoria e prática do novo ra-
diojornalismo,  co-edição Editora Insular <editora@insular.com.br> e Editora da UFSC 
<edufsc@editora.ufsc.br>, Florianópolis, 2001. Entrevista disponível em http://ob-
servatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/al230520016.htm. Acesso em 6 de maio 
2008.

5 Rede Integrada de Comunicação. Disponível em < http://www.rederic.com.br/Telas/
amidia.htm>. Acesso em 6 de maio 2008.

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/al230520016.htm
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/al230520016.htm
http://www.rederic.com.br/Telas/amidia.htm
http://www.rederic.com.br/Telas/amidia.htm
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Audiência por faixa etária nivel de escolaridade

10 a 14 anos 46 %

15 a 19 anos 45 %

20 a 24 anos 36 %

25 a 29 anos   5 %

30 a 39 anos 36 %

40 a 40 anos   3 %

Mais de 50 anos 10 %

2º grau completo 49 %

Curso superior 37 %

Outros 14 %

Fonte: Rede Integrada de Comunicação

Em 1979, foi criado, em caráter informal,  o Sistema Nacional de 
Redes Educaticas (SINRED), mas somente em 1982 recebeu respaldo 
legal, por meio da Portaria MEC/MINICOM nº 162. Em 1983, o Sistema 
passou a denominar-se Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa – 
SINRED e foi regulamentado pela Portaria MEC nº 344.

Mas, ainda segundo BLOIS (2008), somente em 1995, com o SINRED 
extinto, as Rádios Educativas conseguiram consolidar o compromisso 
dos radialistas com a Educação ampliando a programação às emis-
soras comunitárias e acompanhando as inovações tecnológicas até o 
surgimento das transmissões pela internet - como se sabe, um veículo 
de comunicação  revolucionário que interliga computadores por meio 
de uma rede comum de protocolos e serviços, a partir da qual qual-
quer usuário conectado pode usufruir  de informação e comunicação 
de alcance mundial. Infelizmente, há ainda uma significativa parcela 
da sociedade que não tem acesso a esta rede e, conseqüentemente, 
está excluída deste processo.

Dados  da última  Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 
(PNAD),  do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), re-
alizada em 2005,  revelam que Alagoas e Maranhão são os estados 
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com o mais alto índice de discriminação digital do País. Segundo ma-
peamento realizado em 2 (dois) indicadores (internet domiciliar e uso 
de internet) 14,7% da população brasileira, com 10 anos de idade ou 
mais, residia em domicílio com acesso à Internet. Em Alagoas, este 
índice cai para 4,5% enquanto o Distrito Federal exibe uma taxa de  
41,1% da população, conectada.

Vale ressaltar que apesar de índices tão baixos, Alagoas  começa a 
entrar na era digital. Relatório apresentado pela Rede de Informação 
Tecnológica Latino-Americana (RITLA) mostra que o número de com-
putadores no Estado saltou de 40,8 mil, em 2004, para 49,9 mil um 
ano após – o que representa um crescimento de 24%. Mesmo assim, 
com este considerável crescimento, maior que a média nacional, que 
foi de 16,4%, o Estado ainda possui o mais alto índice de exclusão digi-
tal, representando 93,4% da sua população. 

Uma máxima da comunicação  diz que  um novo meio (ou uma 
nova tecnologia) não anula o anterior. Acabam se  acomodando e se 
adaptando, para coexistirem. O exemplo mais tradicional que costu-
ma ser dado é o do rádio: ele não morreu com a chegada da televisão 
e, também, não morreu com a chegada da internet. Suas bases estão 
alicerçadas em quatro elementos: a palavra, a música, os efeitos so-
noros e o silêncio. Estes elementos podem ser utilizados em qualquer 
comunicação radiofônica, independente do seu tempo de duração, 
seu formato, tipo de texto ou do seu conteúdo. A escolha de quais e 
quantos destes elementos vão integrar o processo comunicacional e, 
também o momento em que devem aparecer  vai depender, exclu-
sivamente, do resultado que se pretende.  A sensorialidade  confere 
ao rádio uma especificidade vantajosa na comunicação. Ele consegue, 
pela empatia, envolver o ouvinte com muita facilidade, criando uma 
espécie  de “diálogo mental” com o emissor.

Esse diálogo agora se estende face à integração da mídia rádio à 
rede mundial de computadores. Cabe ressaltar que a primeira trans-
missão do rádio pela Internet data de setembro de 1995, no Texas, 
pela a KLIF, tornando-se a primeira emissora comercial a transmitir, de 
forma contínua e ao vivo, pela rede mundial de computadores.  Muito 
pouco foi publicado, no Brasil, sobre este tema. Sabe-se que, entre 
abril de 1996 e abril de 2000, a quantidade de emissoras via web sal-
tou de 56 para 3.763 sendo que  o pioneirismo coube à Rádio Itatiaia e, 
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que  de 1997 até setembro de 2000 o sistema on-line já contava com 
191 emissoras6.  

Atualmente, existem cerca de 13.000 estações de rádio  transmi-
tindo pela internet.  A estatística de acessos, nas cem mais procuradas 
estações, registrada no principal portal de Webrádios do país, acom-
panhada de setembro de 2007 até o momento, mostra que a  maioria 
das emissoras acessadas  é de conteúdo religioso, mais propriamente 
de música Gospel.  

Fonte: Rádios ao vivo7

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) di-
vulgou, em 2006, que o número de  pessoas que sintonizam o rádio 
diariamente, na maior parte das metrópoles brasileiras, é bem maior 
do que  as que assistem a televisão. A quantidade de emissoras, ape-
nas na grande São Paulo,  ultrapassa a casa dos 6.000, sendo inferior 
apenas aos Estados Unidos. Oitenta e nove por cento (89%) dos jovens 
brasileiros apontaram o rádio como sua segunda fonte de diversão, de 
segunda a sexta feira, ficando atrás, apenas, da televisão. Nos finais de 
semana isto se inverte: a preferência passa a ser do rádio. 

Laranjeiras Filho (2007) aponta que, desde meados do século pas-
sado com o avanço e a disseminação das Tecnologias de Informação 
e Comunicação, houve a possibilidade, ainda que incipiente, de di-

6 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO. Rádio On-Line Como Ferramenta da Co-
municação Corporativa Participativa. Disponível em : < http://bocc.ubi.pt/pag/junior-
nilthon-radio-online.pdf >. Acesso em: 17 set. 2007.

7 Rádios ao Vivo. Disponível em < http://www.radios.com.br/>, Acesso em 7 de maio 
2008

http://bocc.ubi.pt/pag/junior-nilthon-radio-online.pdf
http://bocc.ubi.pt/pag/junior-nilthon-radio-online.pdf
http://www.radios.com.br/
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minuir o dualismo cultural e econômico da sociedade brasileira por 
meio da difusão de conteúdos educacionais para comunidades tão 
díspares em nosso país. No entanto, segundo a CGI – Comitê Gestor 
da Internet no Brasil, apenas 24% (11 milhões) das famílias brasileiras 
possuem computador e 17% (7 milhões) possuem acesso à Internet.  
Quanto ao local de seu uso individual, 45% frequenta locais públicos 
de acesso pago e, 87% dos indivíduos procuram a internet para buscar 
informações e serviços on line. Para fins educacionais,  registra-se um 
percentual de 73%. Destes, 64% realizam atividades e pesquisas es-
colares. Percebe-se uma continuidade do dualismo histórico e social 
que se reflete na aquisição reduzida de equipamentos de informática, 
dificultando o acesso de grande parcela da população à rede mundial 
de computadores.

     
Os fatores socioeconômicos e as desigualdades regionais ainda 
são os principais determinantes do acesso à Internet no Brasil: 
quanto maior a renda e a escolaridade, maior o acesso; regiões 
mais ricas têm mais acesso. Ou seja, a exclusão digital continua 
acompanhando a exclusão social no país (CGI, 2008). 

TIC DOMICÍLIOS e USUÁRIOS - setembro / novembro 2007
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Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil8

Conforme Mercado (2004) um grande contingente populacional 
encontra-se à margem deste processo, pois não tem acesso ao conhe-
cimento e, muito menos, à informação necessários à sobrevivência 
neste novo mundo que se descortina. 

É preciso, também, incentivar projetos que despertem a reflexão 
e o fazer científico, bem como aproveitar os Pólos Presenciais nos 
quais as Instituições Públicas de Ensino Superior estão presentes pelo 
Sistema Universidade Aberta do Brasil,  já implantados, entrelaçando 
as devidas conexões para combater  a exclusão digital  trabalhando 
temas que agreguem valor ao cotidiano das pessoas para serem vei-

8 Disponível em < http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/index.htm >. Acesso em 4 de 
maio de 2008 

http://www.cgi.br/
http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/index.htm
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culados pela webrádio, tais como:

O que é Diversidade Biológica ?• 
O que é Diversidade Cultural ?• 
O que é o DNA ?• 
Por que Biodiesel ?• 
Por que se fala tanto de Clima na TV ?• 
Já nascemos sabendo ?• 
Por que a água apaga o fogo ?• 
O que é Efeito Estufa ?• 
As noções de Simples e  Complexo• 
A Ciência e a Democracia• 
As relações Sociedade e Natureza• 
Os transgênicos são a solução ?• 
A questão dos Fármacos e a Saúde Pública• 
As Relações de Poder.• 
Ação e Reação? O que é isso ?• 
Que são ondas eletromagnéticas ?• 
O que é Geopolítica ?• 
O que é Geografia ?• 
O que é Espaço ?• 
O que estuda a Meteorologia ?• 
O que é IDH ?• 
O que é Inclusão Digital ?• 
Qual é o Método da Ciência ?• 
A Ciência tem um Método ou Vários Métodos ?• 
O que é Conhecimento ?• 

Essa proposta da implementação de webradios nas universidades 
participantes do Sistema UAB trata-se de uma idéia muito simples, 
exequível e inclusiva envolvendo alunos, professores e a comunidade 
circunscrita, em princípio, nos Pólos Presenciais acima referenciados, 
pois com um único endereço de IP (broadcast), é possível enviar a pro-
gramação a todas as máquinas conectadas no momento da transmis-
são. 

Desta forma, boa parte do conhecimento científico que é gerado 
pelos Instituições Públicas de Ensino Superior estaria sendo socializada 
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para as camadas, que historicamente estiveram alijadas do processo 
educacional, e que com este movimento lento e contínuo de inclusão, 
passariam a ter despertado o gosto por algo que antes parecia tão ina-
tingível para essas pessoas, além de promover a formação de sujeitos 
autores/leitores/ouvintes críticos, melhorando certamente a curto e 
médio prazos a qualidade da Educação Básica do estado de Alagoas, 
em primeira instância, e do país em um segundo momento. 
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Ciência e arte na feira: 
relato de experiência1

Marcelo Gomes Germano2

Edvaldo de Oliveira Alves3 

Resumo

Este trabalho é um relato preliminar de uma experiência que está 
sendo desenvolvida dentro do Projeto: Exposições Itinerantes de Ciên-
cia e Tecnologia: uma experiência no interior paraibano. Projeto situ-
ado no contexto das políticas de Popularização e Difusão da Ciência e 
Tecnologia que, numa parceria entre a UEPB, o CNPq e o Museu Vivo 
da Ciência vêm realizando exposições itinerantes de ciências e tecno-
logia em feiras livres de alguns Municípios do interior paraibano. Este 
relato limita-se ao evento realizado na cidade de Alagoa Nova.   

Introdução

Não é tarefa simples estabelecer o limite exato do nascedouro 
de uma experiência. As influências e flutuações são, como se sabe as 
mais diversas. Contudo, podemos afirmar com certa margem de segu-
rança, que a nossa experiência no universo da educação não formal 
em ciências e tecnologia está diretamente vinculada a um primeiro 
projeto intitulado, Ampliação das ações de Ensino e divulgação da ci-
ência em atuação junto ao Museu Vivo da Ciência. Este projeto, de-
senvolvido entre os anos de 2003 e 2004, pretendia ampliar o espaço 
de comunicação da ciência, popularizando a compreensão de alguns 
fenômenos científicos e contribuindo com a educação de crianças, jo-
vens e adultos. Para tanto, alguns professores e estudantes ligados ao 
curso de Licenciatura em Física da UEPB assumiram a responsabilida-
de de organizar, manter e acompanhar exposições, palestras e oficinas 
pedagógicas, possibilitando a participação de estudantes e professo-

1 Grupo de Popularização e Difusão da Ciência e tecnologia – UEPB 

2 Professor do Departamento de Física da UEPB – mggermano@ig.com.br 

3 Professor do Departamento de Física da UEPB – caboco@uol.com.br 
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res do ensino fundamental e médio em atividades educativas desen-
volvidas no universo da educação não formal em Física. Para nós, esta 
era uma experiência que também poderia auxiliar na formação dos 
próprios estudantes que, beneficiando-se dos espaços expositivos e 
das inúmeras atividades desenvolvidas no Museu, poderiam ampliar 
consideravelmente o seu campo de estágio e de pesquisa.

Depois de aproximadamente um ano de experiência mais ou me-
nos bem sucedida, as transições políticas acabaram por inviabilizar o 
projeto. Só em dezembro de 2006, aproveitando-nos do edital núme-
ro 12 para Seleção Pública de Projetos em Difusão e Popularização 
da Ciência e Tecnologia lançado pelo MCT/CNPq retomamos nossas 
atividades através da aprovação de um novo projeto: Exposições Itine-
rantes de Ciências e Tecnologia: Uma Experiência no Interior Paraiba-
no. Em uma tríplice parceria entre a UEPB, o CNPq e o Museu Vivo da 
Ciência de Campina Grande, e ainda com o apoio das Prefeituras dos 
Municípios interessados, o Projeto que já se encontra em andamento, 
pretende completar 12 exposições itinerantes de ciências e tecnologia 
em pequenas cidades do interior paraibano, além da realização de pa-
lestras, peças teatrais e, quando possível, observações astronômicas. 

É nesse contexto maior, que situamos esta experiência que aca-
bou ganhando um novo título, mais conciso e próximo das falas do 
povo: Ciência e Arte na Feira. Se, como sugere Milton Nascimento, 
“todo artista tem de ir aonde o povo está”, o cientista também deve 
cruzar a fronteira de seu ambiente e sua linguagem acadêmica para ir 
ao encontro do seu povo. De fato, como nos lembra Freire (1996), em 
sendo “Programados para aprender e impossibilitados de viver sem a 
referência de um amanhã”, onde quer que haja mulheres e homens, 
sempre haverá o que ensinar e muito a aprender. Assim, orientados 
pela crença inabalável na possibilidade do diálogo, assumimos o risco 
e a ousadia de levar uma exposição de ciências e tecnologia aos espa-
ços públicos de algumas feiras livres do interior paraibano. 

Este trabalho é um relato preliminar desta experiência, limitando-
se a uma das exposições realizada no Município de Alagoa Nova. Divi-
dido em três partes, relatamos inicialmente alguns momentos impor-
tantes do que estamos chamando de visitas prévias e divulgação dos 
eventos. Em seguida destacamos alguns fatos marcantes da exposição 
e concluímos com a apresentação de alguns dados referentes a uma 
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avaliação do público sobre o impacto da intervenção. 

Sobre as visitas prévias e a divulgação dos eventos

Numa intervenção desta natureza, que ultrapassa as fronteiras 
do espaço acadêmico e mesmo do contexto escolar, era natural que 
se estabelecessem alguns contatos prévios com o público que, em-
bora não nos fosse completamente estranho, também não deixava 
de freqüentar uma linguagem diferente daquela que predomina em 
uma territorialidade acadêmica e limitada aos interesses da educação 
formal. Neste caso, aproximando-se de uma pesquisa do universo vo-
cabular freireana, embora menos sistemática, as exposições sempre 
são antecedidas por duas visitas prévias. A primeira com o objetivo de 
conhecer algumas características mínimas das cidades e dos espaços 
destinados aos eventos (teatro, palestra e exposição), além da captura 
de algumas imagens e falas próprias do universo lingüístico daquelas 
comunidades, e a segunda para, juntamente com estudantes e profes-
sores da cidade, participar do processo de divulgação dos eventos.

A simpática cidade de Alagoa Nova fica a aproximadamente 30 km 
do Município de Campina Grande e está situada em uma área con-
siderada como brejo paraibano. Com uma área de 112 quilômetros 
quadrados, altitude de 590 metros, clima quente e úmido e uma po-
pulação de aproximadamente 19 mil habitantes, que nos recebeu com 
todo carinho e interesse.

Figura  1. Lagoa, ponto turístico da cidade.
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Como nos outros Municípios, os procedimentos e contatos oficiais 
foram efetuados través de documentos dirigidos à Secretária de Edu-
cação e ao Prefeito da cidade. Porém, todos os acertos e negociações 
acabaram sendo conduzidos através da professora Ana Lúcia Alves de 
Aquino, Secretária de Educação daquele Município e dos professores 
de Física, Jair Stefanini e Ailton Vicente que também contribuíram de 
forma decisiva para realização do evento.

A nossa visita prévia principiou com um passeio informal pela feira 
a busca de um conhecimento mínimo da realidade local e de um es-
paço adequado para a exposição dos estandes. Considerando que não 
é nosso objetivo alterar o espaço e o andamento das feiras, a escolha 
de um local apropriado acaba tornando-se uma tarefa complicada. Di-
ferente da realidade anterior, onde encontramos um espaço mais ou 
menos apropriado no interior de um Mercado Central, não havia na 
feira daquele novo Município, um local que pudesse abrigar de forma 
adequada o material de exposição. Nesse caso, tivemos que recorrer 
ao recurso da utilização de barracas de lona plástica. O melhor espaço 
livre ficava em frente ao prédio dos Correios (Fig. 2), porém, não era 
suficientemente nivelado, criando alguns obstáculos àqueles aparatos 
que exigiam equilíbrio. Depois de algumas ponderações ficou deci-
dido que a exposição seria mesmo naquele local onde deveriam ser 
instaladas 04 barracas e disponibilizadas algumas mesas. O desnível 
poderia ser solucionado através de apoios improvisados.

Figura  2 A exposição nas proximidades da feira livre de Alagoa Nova
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Completada à visita a feira, com a tomada de várias fotografias 
e a captura de algumas falas, seguimos para um reconhecimento do 
Teatro Municipal de Alagoa Nova (Fig.3), oportunidade em que tam-
bém tivemos um encontro de trabalho com a Secretária de Educação 
daquele Município.  

Fig. 3) Teatro Municipal de Alagoa Nova

Os processos de divulgação também se diferenciaram de uma 
cidade para outra. No município de Alagoa Nova nos foi cedido um 
bom espaço na Rádio Pirauá FM, dentro do programa “Prefeitura da 
Gente” coordenado por Elinalva Oliveira. Naquela oportunidade, pu-
demos conversar por mais de meia hora sobre o evento e responder 
algumas questões postas durante uma alegre entrevista no final da 
manhã do dia 02 de junho de 2007.  

Sobre a Exposição  

Conforme pensa Latour (2000), o olhar dirigido à ciência pode ser 
feito levando em consideração os resultados de uma ciência “normal 
e acabada” ou o processo doloroso de sua construção. De maneira 
semelhante, o relato de uma experiência também pode ser constru-
ído a partir de sua vitoriosa consolidação, ou trazendo a tona parte 
do processo duvidoso e tateante de sua construção. No nosso caso, a 
proposta de levarmos uma exposição de C&T aos espaços das feiras 
livres de pequenas cidades interioranas parecia, em princípio, uma 
idéia absurda. Não era um espaço apropriado para uma ação educati-
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va. O barulho, o descontrole, a variedade do público e muitos outros 
fatores foram apontados como sérios obstáculos àquela inusitada ex-
periência. Uma constatação, porém, era encorajadora: o público mais 
popular e distante da escola, certamente freqüentava as feiras livres 
e, sem maiores problemas de divulgação, teríamos uma garantia míni-
ma de visitantes com as características esperadas. Depois de longas e 
acaloradas discussões finalmente ficou decidido que os espaços expo-
sitivos seriam mesmo os das feiras livres. 

A delimitação de um público alvo e a escolha dos espaços exposi-
tivos impuseram uma série de limites à escolha do material de expo-
sição e ao tipo de abordagem exigido em uma experiência daquela 
natureza. Certamente que a linguagem não podia ser a mesma utiliza-
da em mostras de ciências desenvolvidas em ambientes escolares. Se, 
conforme reconhece Marandino (2001,2003), mesmo as exposições 
em ambientes escolares e a relação Museu/Escola são problemáticas, 
o que esperar de uma exposição dirigida a um público popular em uma 
feira livre? O desafio parecia enorme, mas era necessário enfrenta-lo, 
sobretudo para aprender com a própria experiência.

Consideradas as especificidades do público, os experimentos fo-
ram selecionados levando em consideração alguns aspectos, tais 
como: maior proximidade com o cotidiano, melhores características 
problematizadoras, maiores apelos lúdicos e interativos e maiores 
qualidades estéticas. Dentro das possibilidades de material, tempo 
de exposição e pessoal disponível, foram selecionados aparatos que 
incluíam conteúdos de mecânica, matemática, eletromagnetismo e 
óptica. Na tabela a seguir, apresentamos mais especificamente o ma-
terial de exposição.

Tabela 1. Material da exposição por área do conhecimento.

No Conteúdos Aparatos expositivos

1 Mecânica
Sistema de roldanas e ganho de força, gangorra 
em desequilíbrio, duplo cone, curva mais rápida, 
queda em espiral, roda de bicicleta e conservação 
do momentum angular, hastes e pêndulos resso-
nantes. 
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2 Eletromagne-
tismo

Mini-usina hidroelétrica, gerador de Van Der Graff, 
anel saltador, teste de nervos, eletroscópio de fo-
lhas, chispa ascendente.

3 Óptica 
Caixa estrela, o cofre mágico, imagens ocultas, 
ilusões de tamanho e movimento, câmara escura, 
disco de Newton e composição da luz.

4 Matemática Quebra-cabeças, truques com números e cartas, 
Dobraduras em origames 

É importante lembrar que por firmarem-se em apelos lúdicos e 
sem maiores preocupações com a sistematização formal do conheci-
mento, este tipo de aparato diferencia-se do que se processa em um 
laboratório didático. Os aspectos divertidos e problematizadores dos 
experimentos funcionam inicialmente como argumento de sedução e 
desafio à compreensão do fenômeno observado, tornando-se assim 
um possível elo entre a curiosidade ingênua e a curiosidade episte-
mológica do visitante. Quase todos os experimentos são interativos, 
desafiando o publico a interagir com os “brinquedos da ciência”. No 
caso das crianças, verificamos um envolvimento imediato que exigia 
dos estudantes responsáveis, um maior cuidado e controle das inter-
venções. Os adultos, sempre mais cautelosos e receosos com a possi-
bilidade do erro, ou o medo de danificar algum aparelho, são menos 
solícitos a interagir com os aparatos. Na maioria das vezes, preferem 
arriscar palpites sem ter que botar a “mão na massa”. Quase sempre 
é necessária a intervenção dos monitores no sentido de encorajá-los 
a experimentar. No entanto, depois de vencido o primeiro momento, 
logo se torna um incentivador dos outros, um novo monitor que passa 
a encorajar e auxiliar os parceiros de visita. 

Foram muitos os depoimentos que chamaram a atenção.  Como, 
por exemplo, o sincero lamento de um pai: “por que, justamente neste 
sábado, o meu filho não pode vir a feira comigo?”. E aquele outro que 
depois de visitar todos os estandes, declarou perplexo: “com tanta 
coisa interessante, não sei por que meu filho não gosta de ir à escola”? 
No que se refere à interação com os experimentos, merece destaque 
a lógica de um agricultor que, diante do sistema de polias (Fig.4), e de-
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pois de uma boa observação, logo concluiu com toda a coerência que, 
aonde havia três polias de ferro o peso seria maior, já que, ao peso do 
saco, somavam-se os pesos das polias. Depois de muita insistência do 
monitor, finalmente foi encorajado a experimentar e confrontar suas 
conclusões com a experiência empírica.  Certamente a verificação do 
ganho de força o desafiou a construir um novo modelo para a explica-
ção do fenômeno.   

Fig.4. O aparato do sistema de roldanas e ganho de força.

De certo que reconhecemos as limitações de atividades dessa 
natureza, sobretudo, no que se refere aos experimentos fechados e 
projetados no sentido de uma explicação única. Também reconhe-
cemos as dificuldades relativas à avaliação do alcance dos níveis de 
aprendizagem desenvolvidos através de experiências dessa natureza. 
Contudo, para ter uma idéia dos impactos da experiência e tentar ava-
liar minimamente a qualidade de nossa intervenção, aplicamos alguns 
questionários simples que atingiu um público aleatório de 30 visitan-
tes. As questões principais buscavam avaliar: a novidade da exposição, 
a relevância daquela experiência, o alcance e eficácia da divulgação 
do evento, os níveis de compreensão dos experimentos, a postura e 
linguagem dos monitores, o interesse pela ciência após a exposição e 
uma avaliação quantitativa da exposição como um todo. 
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Considerações 

Os dados obtidos com o questionário apontam para uma avalia-
ção positiva da exposição com percentuais acima de 85%. Destacamos 
que a maioria dos entrevistados nunca tinha participado de uma ati-
vidade desta natureza, eles conseguiram compreender a maioria dos 
experimentos, ampliaram seus interesses pela ciência e a participação 
na exposição deveu-se a curiosidade da maioria das pessoas que ali 
estiveram.

Um dos grandes desafios de uma tarefa dessa natureza é a ade-
quação da linguagem para que o conhecimento científico possa dialo-
gar com o saber popular e, neste item, a avaliação dos participantes 
apontou a linguagem dos expositores como simples e compreensível.  

É importante sublinhar que, além de ampliar o diálogo da Universi-
dade com setores populares e viabilizar uma maior proximidade entre 
o conhecimento científico e os saberes populares, a partir desta expe-
riência, nasceu no espaço do Centro de Ciências e Tecnologia da UEPB, 
um núcleo permanente de pesquisa e apoio a iniciativas no universo 
da Comunicação e Popularização da Ciência e Tecnologia.
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Comunicação em ciência e 
tecnologia: uma proposta de 
política de comunicação para 
a fiocruz pernambuco

Bruna Karla Bezerra da Cruz 1

Resumo 

A capacidade de produção das instituições públicas de ciência e 
tecnologia em Saúde vem aumentando anualmente. A necessidade de 
refletir sobre a difusão dos conhecimentos gerados por elas e a difi-
culdade para divulgar o que é produzido demanda o aperfeiçoamento 
da forma de gestão da comunicação institucional. Assim, este artigo 
relata a elaboração de uma proposta de política de comunicação para 
a Fiocruz de Pernambuco, com vistas a estabelecer as diretrizes norte-
adoras, os focos e os procedimentos da comunicação para uma insti-
tuição de pesquisa em Saúde.

A necessidade de uma política de 
comunicação para a Fiocruz Pernambuco

A capacidade de produção das instituições públicas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (CTI/S) vem aumentando anualmen-
te. A necessidade de refletir sobre a difusão dos conhecimentos gera-
dos por elas demanda a atualização e o aperfeiçoamento da forma de 
gestão da comunicação institucional. De acordo com Oliveira (2000), o 
desequilíbrio entre o trabalho realizado pelas instituições públicas de 
CTI/S brasileiras e o que é efetivamente divulgado e apropriado pela 
população e/ou até mesmo pelo sistema de saúde, é um reflexo da au-
sência de políticas efetivas de comunicação científica para o público. 
A autora afirma que, 

1 Mestre em Saúde Pública, jornalista do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CPqAM)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e-mail: brunacruz@cpqam.fiocruz.br/bru-
na_cruz@yahoo.com.br
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na maior parte dos casos, a eficácia na divulgação científica está 
diretamente vinculada aos interesses e às políticas adotadas pe-
los dirigentes de cada instituição de pesquisa, como também ao 
nível de profissionalismo do pessoal de comunicação que traba-
lha nessas organizações (OLIVEIRA, 2000, p.207). 

Na área de CTI/S no Brasil não há organização que tenha uma po-
lítica de comunicação com princípios e estratégias bem definidas. A 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde 
(MS) e maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina, 
tem um Programa Integrado de Informação e Comunicação2 que traz 
propostas, objetivos e metas a serem alcançados pela instituição e 
suas unidades, orientando as práticas institucionais. Para a área de 
Informação e Comunicação, o seu Plano Quadrienal estabelece pro-
blemas, princípios, diretrizes e proposições para enfrentá-los. Entre-
tanto, a Fiocruz não possui um documento que determine as normas 
que devem fundamentar as atividades de comunicação na Fundação 
e nas suas unidades técnico-científicas, como é o caso do Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), fundado em 1950, em Recife, 
Pernambuco, e vinculado à Fiocruz desde 1970.

Ao longo de sua história, o CPqAM vem desenvolvendo um tra-
balho sistemático de pesquisa e ensino em diversos campos da saú-
de pública, doenças infecto-contagiosas e no combate a endemias. 
Referência em seis áreas para o Ministério da Saúde (MS) – controle 
de culicídeos vetores (mosquitos transmissores de doenças), doença 
de Chagas, esquistossomose, filariose, leishmaniose e peste, o Centro 
vem ampliado sua atuação no campo de técnicas de diagnóstico e de-
senvolvimento tecnológico. Com essa trajetória3, a comunicação no 
CPqAM só foi institucionalizada em março de 2002, com a criação da 
sua Assessoria de Comunicação Social (Ascom). Desde então, a comu-
nicação voltada tanto para o público interno quanto para o externo é 

2 O Programa Integrado de Informação e Comunicação da Fiocruz é resultado das re-
flexões e práticas institucionais sistematizadas a partir de um processo coletivo de 
discussão na Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática da Fundação. 
O documento desenvolve as teses aprovadas em novembro de 2002 no IV Congresso 
Interno da Fiocruz, instância máxima de deliberação das políticas institucionais. 

3 No sítio www.cpqam.fiocruz.br podem ser encontradas mais informações sobre a 
história e as atividades do CPqAM.  
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de responsabilidade do setor, que cuida da divulgação das atividades 
e da imagem do centro de pesquisas, em consonância com o que é de-
senvolvido pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Pre-
sidência Fiocruz. Na Fundação, a implementação da comunicação foi 
realizada há 28 anos, com a criação da CCS. Em 2001, a coordenado-
ria deu início à criação de Assessorias de Comunicação nas unidades, 
ação que representou um passo importante para o reconhecimento 
da área como estratégica para a Fundação.

Porém, apesar de seguir as diretrizes da CCS e as indicações do 
Programa Integrado de Informação e Comunicação da Fiocruz e de 
elaborar planos estratégicos para a área, a Ascom da Fiocruz de Per-
nambuco ainda não dispunha de um documento que estabelecesse os 
procedimentos norteadores das atividades de comunicação do centro 
de pesquisas. A necessidade desse documento surgiu a partir das difi-
culdades enfrentadas pela assessoria, como a participação tímida de 
alguns pesquisadores na divulgação de suas atividades, o receio de 
falarem com a imprensa, de aceitarem a popularização do seu traba-
lho, da pouca noção de antecedência para divulgação de eventos e 
outras atividades e da falta de conhecimento do papel da Assessoria 
de Comunicação Social, além da ausência de uma visão estratégica e 
abrangente do papel da comunicação em um centro de pesquisas em 
saúde.

Diante deste contexto, foi elaborada, como trabalho de conclusão 
do Mestrado Profissional em Saúde Pública do CPqAM/Fiocruz, uma 
proposta de política de comunicação para a instituição tendo como 
base documentos sobre comunicação do Ministério da Saúde, do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), além da política de comunicação da Embrapa. As diretrizes 
estabelecidas pela Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde (PNCTI/S) e pelo relatório final da 12ª Conferência Nacional 
de Saúde para a área de comunicação também foram consideradas. 

Segundo o Dicionário de Comunicação, política de comunicação é 
“um conjunto de princípios em que se fundamenta a atividade de co-
municação institucional” (RABAÇA e BARBOSA, 2004, p. 576). Ela trata 
de questões conceituais, como modalidades de comunicação diretri-
zes e valores, norteia ações para rotina e crises, explicita as estratégias 
e os instrumentos, estabelecendo os procedimentos de cada área. 
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A política de comunicação é um dos instrumentos que podem con-
tribuir para a implementação de uma cultura de comunicação na insti-
tuição, com a adoção de diretrizes, valores e princípios que assegurem 
a circulação da informação gerada pela instituição e facilitem o pro-
cesso de planejamento e de tomada de decisões pela gestão. Ela deve 
considerar a comunicação não apenas como um instrumento, mas 
como um processo para a popularização da ciência e para a promoção 
da saúde, que compete a todos os que fazem a instituição. Ter uma 
política é fundamental para a orientação dos funcionários, “de modo 
que sejam garantidas condutas uniformes para toda a organização, 
evitando-se a eventual fragmentação da imagem (e dos objetivos) da 
instituição” (EMBRAPA, 2002, p. 29.). 

Considerando esse contexto, a proposta de política para o CPqAM/
Fiocruz foi construída a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre o 
tema e de entrevistas. Estas foram realizadas, em 2006, com repre-
sentantes de cada categoria da força de trabalho da instituição e com 
um integrante da Assessoria de Comunicação Social do Centro, tota-
lizando 16 pessoas. O objetivo foi verificar que percepção de comuni-
cação tinham, além de colher a opinião sobre que valores, diretrizes, 
interlocutores (públicos de interesse) e focos prioritários da comuni-
cação institucional deveriam compor a proposta de política de comu-
nicação. 

Além de refletir os anseios da comunidade, as entrevistas também 
buscaram colher sugestões de ações e procedimentos que contribu-
íssem para a implantação e operacionalização da política, pois, de 
acordo com Duarte (2003, p.250), é fundamental que uma política de 
comunicação seja elaborada a partir de um diagnóstico centrado na 
cultura e na história da organização, na estrutura da área de comuni-
cação e nos objetivos institucionais. O estudo foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa (CEP) do CPqAM.
 
A visão de comunicação da Fiocruz de Pernambuco

Nas entrevistas realizadas com a comunidade do CPqAM foi men-
cionado que a comunicação no Centro de Pesquisas vem sendo incor-
porada à rotina da instituição a partir da criação de sua Assessoria de 
Comunicação Social (Ascom), em 2002. Anteriormente, as iniciativas 
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ligadas à área de comunicação no Centro eram pontuais e isoladas. 
Não existia nenhuma diretriz institucional que as conduzisse, ou seja, 
a área não era institucionalizada formalmente. As iniciativas existen-
tes, como a criação e elaboração de um jornal ou a organização de 
uma exposição, estavam ligadas diretamente às ações da direção ou 
do antigo Núcleo de Informação Científica e Comunicação (Nicc)4, 
cujas atribuições eram assessorar a direção com relação à comunica-
ção científica e social.

O fato de não haver consciência dos benefícios que o investimento 
na área poderiam proporcionar para uma instituição como o CPqAM 
e de a Fiocruz não ter trabalhado, como vem fazendo desde 2001, na 
conscientização de seus dirigentes e no reconhecimento da comunica-
ção social como área estratégica essencial aos trabalhos da instituição, 
podem ter contribuído para que essa visão perdurasse durante tanto 
tempo e para que, na unidade da Fiocruz em Pernambuco, não tenha 
se desenvolvido uma cultura de comunicação. Essa impressão fica 
mais clara quando, durante a realização das entrevistas, os participan-
tes, em sua maioria, citam que, depois da criação da Ascom/CPqAM, 
a comunicação no Centro e a circulação da informação melhoraram. 
No entanto, é reincidente a afirmação de que, mesmo com 58 anos 
de existência (na época de realização das entrevistas 56), a instituição 
ainda não é reconhecida pela população como uma instituição de pes-
quisa, nem como uma unidade da Fiocruz em Pernambuco. 

Por estar situada no campus da Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), mesmo não fazendo parte da universidade, o CPqAM é 
visto como um “departamento” da UFPE, principalmente porque abri-
ga o Laboratório de Imunopatologia Keiso Azami (Lika)5, da instituição 
de ensino. Muitos citam que, ainda hoje, ao afirmar que trabalham 
no “Aggeu Magalhães” precisam explicar que o centro está ligado ao 

4 Em 2000, o Nicc era responsável pela área de informática, biblioteca, desenvolvi-
mento de pesquisas na área de informação e saúde e contava com dois estagiários 
de comunicação. O projeto de reestruturação núcleo, datado de fevereiro do mesmo 
ano, mostra que pela primeira vez no Centro foi proposta a criação de um setor de 
“Comunicação e Multimeios”. Entretanto ela nunca foi posta em prática pela gestão 
da instituição.  

5  Quando foi fundado em 1950, o CPqAM ficava no bairro do Espinheiro, no Recife. 
Entretanto, em 1986, por um acordo de comodato com a UFPE, a instituição foi trans-
ferida para o campus da universidade. Como contrapartida, passou a abrigar o Lika.  
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Ministério da Saúde, que não é um laboratório de análises clínicas e 
nem um hospital6. Essa questão atinge, diretamente, a identidade da 
instituição e o entendimento da população o seu papel na região. 

Nos últimos quatro anos, de acordo com os entrevistados, o com-
portamento das pessoas que integram a comunidade do CPqAM mu-
dou. Elas passaram a se preocupar com a divulgação de suas ações e 
a tentar desvincular, principalmente, a imagem do Centro da UFPE. 
Muitos entrevistados citam o trabalho da Assessoria de Comunicação 
Social, os veículos institucionais7 e o contato com a imprensa como 
práticas de sucesso, já que a instituição passou a ser alvo de reporta-
gens em jornais, rádios e televisão. Algumas pessoas chegaram a citar 
que, antes de o setor funcionar, as forças sempre estiveram centradas 
na tradicional divulgação de resultados de estudos apenas para a co-
munidade científica em congressos e eventos do gênero. Entretanto, 
essa ainda não é uma prática de todos os que atuam na área de pes-
quisa e/ou gestão. 

Talvez por trocar o conceito de comunicação pelo do que seus ins-
trumentos proporcionam, um número considerável dos entrevistados 
confunde o papel da comunicação com o da Assessoria de Comuni-
cação Social, quando ele é muito mais amplo. De acordo com Araú-
jo (2004), comunicação seria o processo de produzir, fazer circular e 
favorecer a apropriação dos sentidos sociais, processo que engloba 
outros atores e fluxos que não os mobilizados pela Ascom. Segundo o 
ato que criou o setor, o seu papel é intermediar o contato de pesqui-
sadores do CPqAM com a imprensa; coordenar, organizar e promover 
as atividades sociais do CPqAM, abrangendo as áreas de imprensa, 
recursos audiovisuais, publicações e promoções, em conformidade 
com as diretrizes da Coordenadoria de Comunicação Social da Fio-
cruz; e divulgar resultados de pesquisas, dissertação de Mestrado ou 

6 No Recife, existe uma rede de laboratórios homônima e dois hospitais públicos que 
remetem, direta ou indiretamente, ao nome do Centro: Hospital Oswaldo Cruz e Hos-
pital Agamenon Magalhães. 

7 O CPqAM conta com alguns veículos institucionais de divulgação como o Informe 
CPqAM (jornal de oito páginas de edição bimestral distribuído por mala direta para 
os veículos de comunicação, parlamentares, gestores públicos e instituições de ensi-
no e pesquisa) e o Aggeu Informa (boletim interno encaminhado diariamente para a 
comunidade do Centro), além do site e de participar da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia.
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de tese de Doutorado, palestras, conferências, visitas, prêmios rece-
bidos, eventos fora do CPqAM que pesquisadores do Aggeu estejam 
participando ou atividades de qualquer outra natureza realizadas nas 
dependências do centro de pesquisas.

Mesmo confundindo os conceitos (comunicação e assessoria de 
comunicação), a maioria dos entrevistados acha que a comunicação, 
para uma instituição pública de pesquisa e ensino em Saúde Pública, 
deve ser usada para dar visibilidade às suas atividades, como forma, 
inclusive, de prestar contas à sociedade, e para contribuir para a re-
solução dos problemas de saúde da população. A comunicação seria 
o elo dos pesquisadores com o grande público e com as instâncias go-
vernamentais. É através dela que a instituição deveria se “alimentar” 
de informações para desenvolver seus estudos. 

A lógica da necessidade de se comunicar também estaria mudan-
do no CPqAM com o intuito de fortalecer a pesquisa, a formação de 
recursos humanos e a prestação de serviços pelo Centro. Desta forma, 
ao contemplar questões centrais da missão e dos objetivos institucio-
nais, a comunicação também cooperaria diretamente com a concre-
tização dos seus objetivos e contribuiria, de forma estratégica, para a 
gestão, no sentido de que, de posse de informações, o gestor poderia 
interferir e reagir em circunstâncias com mais eficácia, agilidade e pre-
cisão. Nesse caso, a comunicação também seria importante para o 
estabelecimento de parcerias, intercâmbio de informações e pessoas, 
sensibilização da população e autoridades em torno de um tema fun-
damental para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, atraindo, 
inclusive, recursos para investimento em pesquisa. 

Internamente, a comunicação teria, de acordo com os participan-
tes da pesquisa, o papel de aproximar e integrar os setores que com-
põem a instituição, de forma que a circulação de informações contri-
buísse tanto para a gestão eficaz do centro de pesquisas quanto para 
aproximação com a sociedade. Entretanto, na visão dos entrevista-
dos, a comunicação é muito centralizada nas instâncias decisórias, ou 
seja, a circulação das informações, das deliberações, não acontece a 
contento e nem os que fazem parte da “base da pirâmide” têm voz e 
participação nesse processo. 

As declarações concedidas por pessoas que exercem funções pe-
riféricas mostraram que a percepção dos processos e da importância 



246 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

da comunicação no CPqAM praticamente inexiste ou se confunde com 
questões ligadas à valorização dos recursos humanos e da burocracia 
nos procedimentos administrativos. Ao mesmo tempo, essa parcela 
da comunidade do centro é a que melhor percebe as diferenças de 
espaço e oportunidade de expressão dentro da instituição, se compa-
rada aos que têm mais acesso e aos que participam diretamente dos 
processos decisórios. Para os que estão em posições “privilegiadas”, a 
comunicação flui com tranqüilidade e transparência. 

As entrevistas também mostraram que o discurso e a percepção 
da importância da comunicação variam de acordo com as atividades 
desempenhadas pelos entrevistados. As falas de cada um são voltadas 
para a sua área de atuação – pesquisadores citam mais a área de pes-
quisa, quem atua na formação de recursos humanos, a área de ensino 
–, mostrando que a atividade de comunicação é focalizada e parcial 
para a maioria dos que fazem a instituição, sem falar na visão instru-
mental da comunicação que todos apresentaram ter em suas falas. 

A estrutura da política 

A partir das informações obtidas com a pesquisa documental e 
com as entrevistas realizadas com representantes de cada categoria 
que compõe a comunidade do CPqAM foi possível compreender a vi-
são de comunicação estruturar a proposta de política de comunicação 
para a instituição, que é composta pelos tópicos listados abaixo, cujo 
resumo é apresentado a seguir:

Visão de comunicação1. 
Valores da comunicação2. 
Diretrizes da comunicação3. 
Interlocutores de interesse4. 
Focos da comunicação5. 

Comunicação com os funcionárioso 
Comunicação para ciência, tecnologia e inovação em o 
saúde
Comunicação governamentalo 

Procedimentos da comunicação6. 
Geraiso 
Dirigenteso 
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Funcionários e colaboradoreso 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom)o 

Visão: Para o CPqAM, a comunicação deve consistir no processo 
de produzir, fazer circular e favorecer a apropriação de informações 
e discursos institucionais. Os processos comunicacionais devem ser 
realizados com o objetivo de manter fluxos de comunicação com seus 
interlocutores, ampliar e reforçar a interação do Centro com a socie-
dade, de modo que suas ações sejam pautadas pelas necessidades da 
população, pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pelas 
prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. Ela 
é exercida a partir de seus focos e espaços prioritários e segue diretri-
zes e valores que devem ser compartilhados por toda a instituição. 

Valores: A comunicação, bem como qualquer outra atividade ins-
titucional, deve se basear em qualidades que legitimem sua atuação. 
Assim, no CPqAM, ela é regida pelos seguintes valores: transparência, 
ética e compromisso social, qualidade e participação. 

Diretrizes: As diretrizes fundamentais para guiar os procedimen-
tos e a conduta da comunidade da instituição na área da comunica-
ção são as seguintes: fortalecimento da imagem do CPqAM/Fiocruz 
junto à sociedade, uniformização do discurso institucional, integração 
e interação entre os seus funcionários; interação com a sociedade; 
objetividade e fidelidade na divulgação de informações, agilidade/atu-
alidade e profissionalismo. 

Interlocutores de interesse: Em função da missão Fiocruz e, por 
conseguinte, do CPqAM, de se colocar à disposição da sociedade em 
busca de soluções que contribuam para a melhoria das condições de 
saúde e de vida da população nordestina e brasileira, seus interlocu-
tores podem ser identificados em distintos níveis e áreas de atuação: 
funcionários e colaboradores; outras unidades da Fiocruz; e pesquisa-
dores da área científica e de saúde; Instituições de ensino e pesquisa 
em saúde; gestores; Instituições instituições que atuam na área de 
planejamento e vigilância em saúde; parlamentares, estudantes; for-
madores de opinião; veículos de comunicação; Associações de classe 
e organizações não-governamentais (ONGs); conselhos de saúde; ins-
tituições parceiras e a sociedade em geral.

Focos da comunicação: A comunicação no CPqAM deve estar 
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comprometida com a disseminação da sua missão e para o alcance 
dos seus objetivos. Sendo assim, ela deve atuar em um foco único: o 
institucional. Entretanto, deve ser viabilizada pela implementação de 
ações, distintas e específicas no âmbito interno e externo da institui-
ção. O foco interno da comunicação preocupa-se com a integração 
dos funcionários, colaboradores e entre os setores e departamentos. 
Suas ações devem ser articuladas a partir da atuação conjunta entre a 
Assessoria de Comunicação Social, a Direção e os setores de recursos 
humanos e planejamento da instituição, ação fundamental para inte-
ração interna e com a sociedade. Por ser uma instituição pública de 
ensino e pesquisa, no âmbito externo, a comunicação no CPqAM deve 
se voltar para a área de ciência, tecnologia e inovação em saúde, com 
a preocupação de garantir a interação da instituição com a sociedade 
em geral e com as instâncias governamentais. Assim, os focos estão 
divididos por sua importância, em: comunicação com os funcionários; 
comunicação da ciência, tecnologia e inovação em saúde e comunica-
ção governamental. 

Procedimentos: Os procedimentos da comunicação são aqueles 
que, associados às ações previstas em planos anuais de comunicação, 
colocam em prática a política de comunicação do CPqAM. Eles estão 
relacionados tanto ao processo de comunicação como um todo, como 
por foco, buscando orientar o comportamento dos seus funcionários 
e colaboradores nos processos comunicacionais do centro, que envol-
vam a circulação de informações entre seus interlocutores. 

Conclusão

Mediante a importância que a comunicação, como área estraté-
gica, ganhou em instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde (CTI/S) como a Fiocruz, ela deve ser entendida e abraçada por 
todos os que atuam em nessas organizações. Durante a construção da 
proposta de política de comunicação para o CPqAM/Fiocruz, detecta-
mos uma mudança no perfil da área e das ações individuais e coletivas 
de comunicação, em termos de participação da comunidade. As falas 
dos entrevistados mostraram que, a partir da existência de um centro 
condutor das ações (a Assessoria de Comunicação Social), o perfil da 
área e das ações individuais e coletivas de comunicação mudaram na 
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instituição. Mesmo assim, confirmou-se, a partir da das entrevistas, a 
necessidade da elaboração e implementação de uma política de co-
municação para que haja o desenvolvimento e a disseminação de uma 
cultura de comunicação no centro de pesquisas. 

Ao ser implantada, a política deve inspirar as ações de comuni-
cação voltadas de para a consecução dos objetivos institucionais e 
ser considerada um guia para o planejamento da área na instituição 
e para a orientação em busca da participação de todos nos proces-
sos comunicacionais, independente do nível hierárquico ou do víncu-
lo empregatício. A política também deve potencializar os benefícios 
que o investimento e as ações na área de comunicação trazem para 
a concretização da missão institucional. Esse processo visa ampliar a 
interação do Centro com a sociedade, de modo que suas atividades de 
comunicação também sejam pautadas pelas necessidades da popula-
ção, pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pelas priorida-
des estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz.
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Manuel José Sena Dutra1 

Resumo

Um jornal alternativo, na Amazônia, embora negando tratar-se de 
Jornalismo Científico, chama a atenção do universo acadêmico. Seu 
editor solitário, embora transitando entre a comunidade científica, 
afirma realizar um jornalismo “não especializado”. Defende que a ha-
bilidade para produzir textos sobre ciência deve ser idêntica à habili-
dade para narrativas sobre quaisquer temas. Lúcio Flávio Pinto, autor 
do Jornal Pessoal, é considerado um dos maiores conhecedores da 
Amazônia nos seus mais diversificados aspectos: científicos, econômi-
cos, ambientais, políticos.

Introdução

Uma tese de doutorado apresentada perante uma banca julgado-
ra na Escola de Comunicações e Artes da USP, no dia 18 de março de 
2008, pode suscitar uma série de indagações e hipóteses a respeito 
daquilo que poderíamos considerar a essência da divulgação pública 
da ciência, embora não tenha sido esse o eixo do problema da referida 
pesquisa.

A tese, da jornalista e professora Maria do Socorro Furtado Ve-
loso (ECA-USP, 2008), pode ser considerada como o mais completo 
levantamento e análise de um fenômeno de jornalismo alternativo 
contemporâneo na região amazônica, produto do trabalho solitário 
do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto, sociólogo que abandonou o 
ambiente acadêmico no início de uma carreira científica promissora 

1 Jornalista, professor, doutor em Ciências Sócio-Ambientais, linha de pesquisa: mídia 
e meio ambiente. Membro do Conselho Consultivo da Rede Ethos de Jornalistas (Insti-
tuto Ethos), Diretor Região Norte II do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. 
Universidade da Amazônia – Unama. e-mail: dutra.manuel@gmail.com

. 

Jornalismo e conhecimento: uma 
experiência alternativa na Amazônia
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num dos principais centros de pesquisa do País, a Universidade de São 
Paulo, para retornar à Amazônia com a declarada intenção de contri-
buir para revelá-la ao Brasil e ao mundo pela via da pesquisa jornalís-
tica.

O jornalista e sociólogo atuou intensamente na chamada grande 
imprensa desde muito jovem, destacando-se o período de 18 anos 
em que trabalhou no grupo Estadão, em São Paulo, e como correspon-
dente em Belém, cidade em que atuou também nos jornais A Provín-
cia do Pará, porém foi em O Liberal onde mais produziu, levantando 
questões candentes sobre as políticas públicas para a Amazônia. 

A partir de determinado momento, começou a perder espaço nes-
ses jornais, em virtude de pressões internas e externas diante das te-
máticas levantadas a partir do rigor do método jornalístico de pesqui-
sa que utiliza, das fontes consultadas e, sobretudo, da independência 
de seus textos.

Longe dos cânones

Embora tenha estado presente em ambientes acadêmicos e de 
pesquisa, Lúcio Flávio foi paulatinamente sendo também preterido 
nesses ambientes em virtude de não aceitar os cânones e rituais clás-
sicos da comunidade científica. Foi assim que esteve como pesquisa-
dor-visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universida-
de da Flórida, em Gainesville, mais tarde também do Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos, da UFPA, considerado um nicho de excelência na 
região, e professor-visitante do Curso de Jornalismo da mesma univer-
sidade. Foi também consultor da Comissão Mundial de Barragens para 
o relatório de 2000, que definiu a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, 
como um dos dez estudos de caso em todo mundo.

 Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), em julho de 2007 foi homenageado pela entidade, no con-
gresso realizado em Belém, pela excelência de sua contribuição para 
a compreensão dos problemas nacionais relacionados com a Amazô-
nia. Continua participando também de incontáveis eventos científicos 
dentro e fora da Amazônia, escrevendo artigos em coletâneas acadê-
micas, realizando um sem-número de palestras. Nos 11 livros que pu-
blicou até agora e nas 14 coletâneas de que participou acha-se o que 
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de mais importante o jornalista produziu nas últimas duas décadas.
Além de quatro Prêmios Esso de Jornalismo ganhos de modo indi-

vidual e coletivo2, da recepção do Prêmio Colombe de la Pace, na Itá-
lia, e de dois Prêmios Fenaj, seu trabalho já rendeu diversos estudos 
acadêmicos, mais fora da Amazônia do que na região (no Pará, ape-
nas uma dissertação de mestrado, além de citações laterais feitas por 
muitos pesquisadores). Em sua tese afirma Veloso (2008, p. 222) que

No desempenho do papel de intelectual público, Lúcio Flávio pau-
latinamente abandonou a condição de mediador de informação 
para assumir o status de voz especializada, de disseminador de 
saberes sobre a região, o que motivou o crescente reconhecimen-
to do meio acadêmico.
 

 A Academia já teve o Jornal Pessoal como objeto de análi-
se em oito teses e dissertações, a maior parte delas centralizadas no 
ECA-USP, além, como já dito, de um número impreciso de referências 
em livros e revistas científicas. O destaque é sempre no sentido de 
análise de um trabalho que produz conhecimento sobre uma região 
que, a despeito de seu significado como banco genético e sua mag-
nitude física em relação ao território brasileiro, continua, ainda, vista 
como algo exótico e distante do Brasil.

MARTINS (1980) acredita que Lúcio Flávio seja “um dos pesquisa-
dores que, com mais competência, se lançou no rastro desse saque [a 
ocupação da Amazônia no seu aspecto histórico e contemporâneo]”. 
Para José de Souza Martins (idem), o jornalista paraense “é tido, com 
justa razão, como um dos melhores conhecedores dos problemas so-
ciais, políticos e econômicos...” da região.

Esse tipo de reconhecimento do ambiente científico o colocou na 
posição de um dos maiores especialistas sobre a região, dominando, 
pelo conhecimento e estudo intermitente, variadas temáticas, entre 
elas a construção de usinas hidrelétricas e suas implicações técnicas, 
sociais e econômicas. Domina, como poucos, questões ligadas à mine-
ração, ao meio ambiente, ao direito agrário e à política regional.

Em lugar do ostracismo que os meios convencionais tentaram lhe 

2 O individual é referente a reportagem sobre o Projeto Jari, em 1984. Os outros são 
coletivos e nacionais: a edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia (1971), a 
série do Estadão sobre as mordomias (1976) e sobre problemas de terras na Amazônia 
(1977), que teve menção honrosa.
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impor, Lúcio Flávio decide criar, em 1987, o Jornal Pessoal, nome que 
diz de si. A ninguém teria que dar satisfações pelas informações que 
desejasse produzir e divulgar. O JP, como ficou conhecido nos últimos 
20 anos, passou por todos os percalços de uma iniciativa desse tipo. No 
período de 20 anos, até 2007, deixou de circular em alguns momentos 
por dificuldades financeiras, foi vendido a assinantes, circulou em ban-
cas, sofreu muitos processos por vasculhar fontes e informações veta-
das pela “grande” imprensa regional. Aliás, é esta característica – a de 
publicar temas ocultados pelos principais jornais amazônicos – que dá 
ao JP a característica de alternativo, ou seja – fiel ao termo – busca um 
alterum, uma outra forma de mostrar conteúdos cuja gravidade não 
motiva o rompimento de históricas solidariedades entre os grupos de 
poder regionais, entre si, e ao mesmo tempo aliados aos detentores 
do capital externo (nacional e estrangeiro) que, nos últimos 40 anos, 
decidiu transformar a Amazônia à la diable, acelerando, pelos tratores 
D-8 e pelas correntes por eles arrastadas, um processo de devastação 
que vem de 400 anos, mas que agora intensificava-se, racionalizava-se 
mantendo a lógica do colonizador, cuja essência é que a riqueza natu-
ral de regiões como a Amazônia aí está para a solução de problemas 
metropolitanos, não dos povos que a habitam.

Fora das rotinas

O jornal de Lúcio Flávio Pinto, com aparência de apostila, forma-
to A-4, sem fotos, mas com ilustrações bem humoradas produzidas 
por seu irmão Luiz, apenas circula hoje em bancas e é enviado para 
poucos fora de Belém. Aliás, por poucos é lido, com uma tiragem de 2 
mil exemplares, a 3 reais a unidade, em geral com 12 páginas que se 
reproduzem em cópias reprográficas que circulam por ambientes os 
mais variados, em alguns deles como autêntico meio undergraound 
que não pode ser lido abertamente ou explicitado em voz alta. No 
entanto, os poucos que o lêem o têm como referência notadamente 
para fatos e análises de questões sonegadas pela mídia em geral. Um 
universo leitor mais de qualidade do que de quantidade. As elites de 
poder de Belém o procuram mais nos momentos em que Lúcio Flávio 
esmiúça a permanente contenda entre as famílias Barbalho (do depu-
tado federal, ex-senador, ex-governador e ex-ministro Jader Barbalho, 
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dono do jornal Diário do Pará e do Grupo RBA – Rede Brasil Amazônia, 
afiliada ao grupo Bandeirantes) e os Maiorana (do grupo ORM, Organi-
zações Rômulo Maiorana de Comunicação, donos do jornal O Liberal, 
TVs e Rádios, TV a cabo, afiliados à Rede Globo). “Ambos têm razão 
quando se acusam”, costuma afirmar Lúcio nesses casos.

Lúcio evoluiu, com seu JP, para uma forma de fazer jornalismo dis-
tinta das rotinas habituais dessa atividade. A credibilidade adquirida 
por seu labor solitário ensejam-lhe uma posição enunciativa privile-
giada e que se difere dos demais jornalistas: Lúcio informa, analisa, dá 
seus pontos de vista com um texto no qual quase nunca se percebe 
a existência de aspas. Ele aparece aí como intelectual público, jorna-
lista-autor e, muitas vezes, como fonte das informações contidas em 
relatos de fatos que presencia, analisa, interpreta.

Torna-se assim fiel ao nome do meio de comunicação que lhe resta: 
algumas folhas A-4 nas quais oferece informações e o seu pensamen-
to. Aliás, o jornalista paraense, nascido na cidade de Santarém, pouco 
tem podido presenciar os fatos que testemunhava de corpo presente 
nos anos em que não respondia a 14 processos judiciais simultâneos, 
como informou em janeiro de 2008 (VELOSO, 2008, p. 175).

Distante dos laboratórios

A questão que se levanta aqui é: a partir do visto na sucinta des-
crição acima, pode a comunidade científica e a comunidade dos jorna-
listas científicos considerarem o trabalho de Lúcio Flávio como divul-
gação da ciência, que no título chamamos apenas de conhecimento? 
O autor do Jornal Pessoal diz que não, que seus textos são apenas 
jornalismo e que utiliza o saber metódico da ciência como forma de 
enriquecer as matérias jornalísticas. 

Lúcio vem daquela geração para a qual a especialização não deve 
ser empecilho para a cobertura de qualquer temática da vida social, 
como veremos, no prosseguimento deste trabalho, nas palavras do 
próprio pauteiro-repórter-redator-editor-pensador do JP. Para essa 
forma de jornalismo, o que importa é não sonegar ao leitor aquilo 
que o jornalista julga imprescindível para o conhecimento público, por 
meio do qual a sociedade pode mobilizar-se.

Uma das críticas contemporâneas ao jornalismo científico, particu-
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larmente o praticado no Brasil, é que essa especialização tende, em al-
guns casos, a se confundir com o trabalho das assessorias de imprensa 
de entidades de pesquisa ou, em casos extremos, alguns meios pro-
duzem matérias cuja leitura atenta deixa dúvidas sobre o seu caráter 
essencialmente jornalístico, como nas reportagens sobre descobertas 
de novos remédios, novos procedimentos cirúrgicos, introdução de 
novas tecnologias no mercado, etc. Apenas como ilustração, relembro 
aqui o excelente e corajoso trabalho de rastreamento de um elevado 
volume de textos da revista Veja, realizado pelo jornalista Luis Nassif.

Mesmo em reportagens, digamos, éticas, não estariam alguns jor-
nalistas especializados, consciente ou inconscientemente, fazendo o 
papel de porta-vozes de cientistas ou de instituições que, por meio 
de seus departamentos de comunicação encontram maneiras sutis de 
manipular o trabalho jornalístico?

Há mais de uma década, o então subeditor de Ciência e Meio Am-
biente do jornal O Globo, Paulo Mattos, assim se expressou, de modo 
radical:

A Amazônia é o pulmão do mundo? Não foram erros só dos jor-
nalistas, foram erros dos cientistas; confundir animais raros por 
natureza com animais em extinção veio também dos cientistas. A 
crítica que se coloca é que nós, jornalistas ecológicos ou científi-
cos, estamos repetindo, estamos virando papagaios de cientistas, 
de empresas e de ONGs (MATTOS, 1993).

É claro – ao menos é de se esperar – que em uma década e meia a 
compreensão dos jornalistas tenha evoluído para melhor no tocante 
às questões científicas e ambientais. Igualmente como é de se esperar 
que essa evolução tenha chegado ao leitor/ouvinte/espectador, tor-
nando-o capaz de compreender conceitos científicos de modo dife-
rente de há 15 anos. Por exemplo, por ocasião do Fórum Mundial que 
se realizou durante a Eco-92, no Rio de Janeiro, uma rede de televisão 
perguntou a diversas pessoas, no Aterro do Flamengo, o sentido de 
algumas palavras que acabavam de entrar no imaginário popular via 
mídia. Uma das perguntas foi: o que é biodiversidade? As respostas, 
a seguir:

1) De um jovem: Biodiversidade tem sentido figurado ... eu ainda 
não ...; 2) De um hare-krishna: Ainda não pesquisei.... 3) De um homem 
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com cabelos grisalhos: É a destruição do meio ambiente pelos dois la-
dos...; 4) De um homem de meia idade: É a diversidade na unidade 
conforme proclama nosso querido Dalai-Lama, né?

Uma questão suscitada por essas respostas: hoje, 15 anos depois 
daquela reportagem, as pessoas comuns, os recebedores da mídia 
brasileira, dariam respostas diferentes?

A questão faz sentido porque, ao menos nas formas de divulga-
ção via grandes meios, não existe a preocupação de explicar o sentido 
de palavras que, a despeito de já integrarem o imaginário coletivo, 
permanecem como nichos de uma miríade de sentidos, só compre-
ensíveis a partir dos contextos de seu emprego. E outra questão: os 
jornalistas especializados em ciência acham-se preparados para fazer 
a exata distinção entre o ambiente e as estratégias do laboratório e o 
ambiente e as estratégias da Redação de seus jornais? A questão faz 
sentido quando pensamos no interesse do universo recebedor, a utili-
dade pública da informação científica devidamente decodificada para 
a compreensão não especializada. (A essência do Jornalismo Especia-
lizado seria, então, produzir narrativas não especializadas a partir de 
buscas cujos relatórios só se tornam compreensíveis nos ambientes 
de pesquisa).

É evidente que há os que têm esse preparo e essa consciência, 
como constata a grande batalhadora pelo jornalismo científico no Bra-
sil, Fabíola de Oliveira, dez anos depois daquelas respostas do Aterro 
do Flamengo: “O conhecimento e a discussão sobre a ciência há muito 
deixaram de ser privilégio de cientistas e pesquisadores presos no la-
boratório, trabalhando muitas vezes distanciados da realidade social” 
(OLIVEIRA, 2002, p. 17).

A própria Fabíola produziu sua dissertação de mestrado, em 1990, 
na ECA-USP, sobre “Jornalismo científico e Amazônia: estudo de qua-
tro jornais brasileiros”, da qual o quarto capítulo “A visão de um jor-
nalista da Amazônia” constata que Lúcio Flávio é “um militante, qua-
se um guerrilheiro solitário do jornalismo na Amazônia” (OLIVEIRA, 
1990, p. 128-129).

Nessa interseção podemos considerar o jornalismo do Jornal 
Pessoal como disseminador não apenas do rotineiro “factual”, para 
inserir-se no esforço que requer a realidade social carente do conhe-
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cimento para situar-se no mundo, ter o domínio de seu ambiente, 
compreender o que lhe está à volta. Sem rótulo nem adjetivo, supo-
mos ser esse o objetivo do alternativo amazônico: não desconhecer a 
ciência – o que a sua história e o volume de seus textos comprovam 
– porém manter-se fiel àquilo que poderíamos chamar de a essência 
do conceito de jornalismo: procura, seleção, análise e divulgação críti-
ca dos fatos que não podem passar despercebidos da sociedade, sob 
qualquer pretexto de tempo e lugar. 
 
Conversa com o autor do JP:

          Pergunta: Se alguém classificasse o JP como um jornal que 
privilegia a divulgação do conhecimento científico, que dirias?

 Lúcio Flávio Pinto (LFP): Que não é verdade. Uso a ciência para 
dar maior consistência ao meu jornalismo. Se escrevo sobre hidrelétri-
cas, estudo como é que elas são construídas, como funcionam, seus 
efeitos. Se é sobre desmatamento, estudo a geografia da região, a flo-
resta, as conseqüências da sua derrubada, o significado econômico 
que elas têm. Se falo de mineração, a mesma coisa: procuro me fami-
liarizar com a geologia, a economia mineral, etc. Se quero saber como 
está uma empresa, vou analisar o seu balanço. Se quero saber como 
age um governo, consulto o Diário Oficial para verificar seus atos. O 
conhecimento científico é um dos meios para chegar à verdade, assim 
como são meios a entrevista, a visita a locais.

 Pergunta: Acreditas que o jornalismo científico é uma forma 
específica de jornalismo diante do jornalismo geral?

          LFP: Nunca usei a expressão e acho que essa especialização 
não devia existir. Já fiz matérias sobre ciência, esporte, economia ou 
política sem ser um jornalista especializado. A especialização é um 
componente adicional, mas não essencial. Posso ser especialista em 
cachimbos e escrever sobre polícia.

 Pergunta: Como vês a divulgação do conhecimento científico 
na mídia paraense e amazônica? Difere em algo da “grande” mídia 
“nacional”?

 LFP: Não. A imprensa nacional tem mais vantagens porque 
tem mais gente e meios & modos de apurar a produção científica mais 
de perto e amplamente. Na imprensa local é produto do acaso ou de 
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circunstâncias. Não há qualquer forma de cobertura sistemática.
 Pergunta: Andrea Semprini (1996, p. 183) referindo ao que 

ele chama de “discurso pedagógico” discute uma dissimetria entre o 
enunciador e o enunciatário, entre os quais se estabeleceria uma re-
lação de desigualdade. Fouquier & Verón (1985, p, 111), em pesquisa 
para o Ministério da Cultura da França, criticam a “vulgarização” da 
ciência da forma como em geral se pensa e faz em muitos fóruns. Para 
eles, referindo-se à mídia e à TV em particular, o divulgador cientí-
fico ou o cientista que se dispõe a “divulgar”, se sentem numa posi-
ção enunciativa superior aos destinatários de suas mensagens. Nesse 
processo, o recebedor da mensagem é considerado como “ocupante 
de uma posição complementar inferior”, um ser necessitado (da in-
formação), mas inconsciente dessa necessidade. A questão: Num dos 
momentos da tese da Professora Maria do Socorro Veloso Furtado 
está escrito que, em eventuais controvérsias com teus leitores, dás a 
palavra a eles (o JP comprova), porém a última palavra sempre é tua. 
Existiria, nessa tua posição, alguma coincidência com o que dizem os 
autores que citei acima? Teu leitor se assemelha ao recebedor da in-
formação científica tal como visto pelos autores citados?

 LFP: Ele se coloca nessa posição, mas eu gostaria que fos-
se mais ativo. Só tenho a última palavra se o leitor nada mais tiver a 
dizer a respeito das questões que discutimos. Às vezes algumas pes-
soas dizem que escrevo muito mais do que o leitor ao responder-lhe 
a mensagem. É verdade. Mas só nos casos em que sou acusado. Na 
inversão do princípio jurídico, quem acusa, no Brasil, não se preocupa 
em demonstrar suas acusações, tarefa que é transferida ao acusado. 
Assim, tenho que demonstrar que não sou títere do Jader Barbalho, 
conforme a acusação recorrente e refratária à lucidez. Fora dessa situ-
ação, porém, me contenho para não criar uma relação desequilibrada 
com o meu leitor e me restrinjo a esclarecer o que ele diz ou a situar o 
que ele diz no âmbito do interesse coletivo.

O que ocorre, na esmagadora maioria das vezes, é um silêncio (in-
compreensível ou inaceitável) do leitor a questões tão graves que lhe 
proponho, que freqüentemente não aparecem em outro veículo da 
imprensa, apesar de sua relevância para o interesse público. Quem fi-
zer uma análise de signos verbais do jornal constatará a quantidade de 
perguntas e questões, rastreando o sinal de interrogação. Interrogo 
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permanentemente o leitor, que, no mais das vezes, faz de conta que 
não é com ele. Infelizmente.

Uma conclusão

Embora não possamos inadvertidamente tomar um termo dicio-
narizado como nicho de sentidos presentes, vale recordar que, na ori-
gem, a Ciência, como vemos na etimologia clássica do Latim (Torrinha, 
1937, p. 775-776), significa o oposto do desconhecimento e da impru-
dência. O sciens é aquele “que sabe”, que é “informado”, “com conhe-
cimento de causa”, “de caso pensado”. E o verbo correlato, scire, traz 
ainda os sentidos de “compreender”, “reconhecer”, “ver”. Conjuntos 
de sentidos opostos ao nescio, a negação do conhecimento, da infor-
mação e da consciência de estar no mundo.

Como afirma Orlandi (1990, p. 235-242), os efeitos de sentido voam 
ao longo dos séculos, modificam-se, porém os enunciados mantêm a 
essência de sua história, permanecendo ainda que de modo fragmen-
tário. Neste sentido, muito dos sentidos do sciens (e também do nes-
cio, como deplora com freqüência o autor do JP) podemos encontrar 
nos textos de Lúcio Flávio, tanto quanto naquelas formas de pensar a 
ciência e a sua divulgação não especializada por jornalistas especiali-
zados. A não ser que estejamos, de modo absurdo, imaginando que 
possa existir um jornalismo científico cujo conceito se distancie dos 
conceitos do jornalismo não adjetivado.

Imaginamos que os textos do JP apenas se conformem de modo 
distinto do conceito geralmente aceito no referente à divulgação 
científica. A despeito da distinção formal entre o JP e outras forma de 
disseminação do saber (o que implica também conteúdos) os senti-
dos milenares do sciens, “que sabe”, que é “informado”, “com conhe-
cimento de causa”, “de caso pensado” tornam-se contemporâneos. 
O sentido de sujeitos que conhecem, compreendem e reconhecem e 
por isso se posicionam.

Se o trabalho do alternativo amazônico pode ser criticado por re-
jeitar o cânon da comunidade científica, ao mesmo tempo é criticável 
um (im)provável apego jornalístico inadvertido a esse mesmo cânon. 
A ser isso realidade em alguns ambientes (como já dito, não é a regra 
geral, por suposto) o jornalista pode ganhar, mas perderá o leitor/es-
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pectador/ouvinte/internauta. 
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Resumo

Socializar a C&T é uma tarefa cuja responsabilidade esteve restrita, 
durante anos, aos próprios produtores dos conhecimentos. O cenário 
político e as dinâmicas sociais mudaram ao longo dos anos e, atual-
mente, existem novos meios de se comunicar ciência com diferentes 
públicos. A Fapeam é pioneira na Amazônia, no que se refere ao fo-
mento à difusão científica. Diversas ações estão sendo implementadas 
ao longo desses cinco anos de existência da entidade, e o jornalismo 
científico é uma das ferramentas mais importantes nesse cenário. 

Comunicação Científica: Um Panorama Geral

           Na década de 80, o Instituto Gallup realizou uma pesquisa 
encomendada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), do 
Rio de Janeiro, pela qual foi constatado um interesse de 71% da popu-
lação brasileira por assuntos de caráter científico.

Vinte anos passados, a Organização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI) em conjunto com a Rede Ibero-Americana de Indicadores de 
Ciência e Tecnologia (RICYT), coordenaram a realização de pesquisas 
em cidades de Buenos Aires, Brasil, Espanha e Uruguai em três eixos 
de interação entre a Ciência e a Tecnologia (C & T) e a sociedade: a 
percepção pública, a cultura científica e a participação dos cidadãos. 
Entre os resultados obtidos, alguns se mostram contraditórios, reve-
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lando a dificuldade por parte da população em trabalhar a mediação 
de questões relacionadas à C & T. A pesquisa revelou que a maioria 
dos entrevistados, uma média de 77% (o Uruguai em menor porcen-
tagem, 57,3%, mas ainda sim alta), concordam que o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia é o principal motivo da melhoria da quali-
dade de vida da sociedade. “Mas essa imagem positiva da ciência e 
da tecnologia não influencia, porém, o imaginário social quanto a sua 
eficácia instrumental para resolver problemas ou melhorar a vida do 
mundo” (Vogt & Polino, 2003, p. 81). Já que pouco mais da metade 
desses entrevistados, principalmente na Argentina, não crê na possi-
bilidade de melhoria da situação trabalhista nesses países, a partir dos 
resultados oriundos de C & T.

São duas amostragens da percepção da ciência e da tecnologia 
pelo público realizadas em diferentes épocas e que nos permite reali-
zar leituras igualmente distintas. A primeira diz respeito à concepção 
do impacto dessas áreas na vida social. Bastam poucos minutos de 
conversa com alguns atores envolvidos nesse processo (produtores 
de conhecimento e receptores) e é possível perceber que a comunida-
de científica tem uma opinião e a sociedade outra (conflituosa, inclu-
sive, como mostram esses dados). Essa desarmonia é um dos fatores 
que coíbem desenvolvimento de setores ligados à Pesquisa e Desen-
volvimento (P & D). É nesse cenário que surgem alguns instrumentos 
governamentais e sociais, cuja atuação já desperta uma nova tendên-
cia de produção e apropriação da tecnociência e um afinamento no 
diálogo entre as partes. 

A outra questão refere-se ao fato, indubitável, de que, à sua ma-
neira, a população dispensa um interesse significativo ao universo 
científico. Um mercado novo e emergente começa a consolidar-se 
para atender essa demanda por conhecimento. Mas as alternativas 
precedentes à introdução de técnicas e códigos jornalísticos na prá-
tica da comunicação de ciência e tecnologia ainda persistem e, em 
algumas situações, configuram-se como uma eficiente ferramenta. 

Para comunicar, portanto, é necessário um requisito principal, que 
é um público receptor. É o que mostra Pereira no Livro A comunicação 
Pública da Ciência. 

Por si só, a prática da divulgação científica e tecnológica encerra 
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um paradoxo fundamental. A ciência exige uma estrita aderência 
à realidade e uma rígida precisão na descrição dos fenômenos. A 
ela interessam as causas eficientes, positivas, pois as causas pri-
márias ou especulativas pertencem ao domínio da filosofia. Mas 
divulgação só existe quando há público. Concessões têm que ser 
feitas para atraí-lo. (2003, p. 60). 

Em Manaus, é iminente a necessidade de, cada vez mais, procurar 
no meio científico um embasamento necessário para dar encaminha-
mento à criação de políticas públicas voltadas para a conservação do 
meio ambiente, potencialização da economia e para a própria geração 
de bem-estar humano. Nesse contexto, a comunicação assume um 
papel fundamental na concepção de uma política de ciência e tecno-
logia para a Amazônia, desde que a participação da população, dentro 
desse processo, seja ampliada.

As Instituições de Ensino e Pesquisa representam a base desse de-
senvolvimento, por meio das quais deverão ser geradas as benesses 
oriundas do investimento em P & D que, se bem direcionadas, pode-
rão se fazer sentir diretamente na sociedade.

Beltrão (1992, p. 32), coloca em debate o fato de, há muito tempo, 
se atribuir a essas instituições a responsabilidade pela sensibilização 
da comunidade para o seu papel e sua participação no processo de 
desenvolvimento científico e tecnológico. Por conseguinte, a elas foi 
incumbido, também, o encargo de articular meios de divulgação dos 
resultados, cuja contrapartida seria o respaldo necessário para a con-
tinuidade das atividades (futuras). 

O advento da criação das Fundações de Amparo (FAPs) na região 
Norte veio alterar o rumo dessa história. Primeiramente no Amazo-
nas, com a Fapeam, e em fase de implantação no Estado do Pará, 
esses organismos de direito público, vinculados às Secretarias – ou 
órgãos – de Ciência e Tecnologia, introduziram um novo conceito de 
produção científica, aliando necessidade à oportunidade.

A desculpa de que a ciência deve manter-se restrita aos círculos 
especializados não mais se sustenta, pelo contrário, é cada vez 
mais certa a necessidade de que é preciso levar ao público o co-
nhecimento científico e agitar as implicações sociais que as des-
cobertas dessa natureza podem trazer. Torna-se, nesse processo, 
no entanto, fundamental que o comunicador da ciência conheça 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 265

algumas normas que a experiência assentou. (Kreinz & Pavan, 
1998, p. 136). 

Além de editais temáticos destinados ao financiamento de pesqui-
sas que atendem às reais demandas da região, fortalecendo estudos 
em áreas estratégicas, a proposta das FAPs é investir também na for-
mação de recursos humanos. A comunicação científica apresenta-se 
como instrumento de mediação nesses dois processos, uma vez que 
já é uma exigência, por parte dos financiadores, incluir nos projetos a 
contrapartida da pesquisa à sociedade. E esse aspecto é requisitado, 
de forma clara, no corpo dos editais. Portanto, pressupõe-se a reser-
va de recursos financeiros e/ou recursos humanos específicos para o 
exercício da atividade, antes mesmo da submissão do projeto à avalia-
ção da comissão científica.

Por outro lado, no processo de intercâmbio de conhecimentos, 
é comum reconhecer a comunicação também como um agente de 
transformação social, pois carrega consigo a missão de educar e, por 
conseguinte, despertar vocações científicas nos jovens. 

É sabido que as ações de inclusão da C&T na pauta nacional sem-
pre estiveram aquém da real necessidade. Em boa parte, isso se jus-
tifica pela falta de visibilidade das aplicações diretas dos processos 
científicos e tecnológicos, perpetuada durante muitas décadas. O 
surgimento de oportunidades de financiamento extra-orçamentário, 
a partir da Fapeam e de outras agências de fomento3 impulsiona a 
criação de um novo cenário de crescimento e motivação profissional 
na área, no qual a C & T ocupa status de Política de Estado e não de 
política de governo. A maioria das pessoas pode não saber, mas tem 
direito, enquanto cidadão, de tomar conhecimento dos resultados das 
pesquisas científicas desenvolvidas por instituições públicas de sua re-
gião, pois o investimento financeiro que as movimenta tem origem 
nos cofres públicos. 

Divulgação de ciência na Amazônia: 
relato de experiência da FAPEAM

3 A saber, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além dos fundos setoriais criados pelo 
Governo Federal. Soma-se a esses o capital financeiro destinado à pesquisa investido 
na Amazônia, oriundo de organizações internacionais. 



266 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

A Fapeam é pioneira, na Amazônia, no que se refere ao fomento à 
difusão científica. Diversas ações estão sendo implementadas ao lon-
go desses cinco anos de existência da entidade, e o jornalismo cientí-
fico, até então muito tímido no Estado, é uma das ferramentas mais 
importantes nesse cenário. 

Em 2006, a Fapeam lançou, por meio de edital, o Programa de 
Apoio à Divulgação da Ciência – Comunicação Científica, com o ob-
jetivo de apoiar a execução de atividades jornalísticas que sejam de-
senvolvidas em conformidade com um plano específico de trabalho e 
resultem em produtos de difusão científica para veículos de comuni-
cação de qualquer natureza (jornais, revistas, mídia eletrônica etc.). 

Na prática, na primeira edição, ofereceu bolsas para jornalistas (6) 
interessados em desenvolver produtos direcionados à difusão cien-
tífica. Atualmente, em sua segunda edição, o programa ampliou sua 
abrangência para além de profissionais de jornalismo (6), como tam-
bém de radialismo (1), de fotojornalismo (2) e de design (3). Além dos 
profissionais, em ambas as edições, o programa contempla estudan-
tes (6) dos cursos de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, por 
meio de bolsas de Iniciação Científica (IC). 

Os resultados já podem ser percebidos tanto no aspecto quanti-
tativo quanto no qualitativo, uma que vez que a Fapeam provocou na 
mídia local uma demanda que dificilmente viria de forma espontânea. 
Construiu-se no grupo, o consenso sobre a abordagem científica. Falar 
de Ciência é falar de cultura, de arte, de sociedade, em diferentes ti-
pos de abordagens – histórica, sociológica, filosófica, antropológica -. 
Dessa forma, a comunicação se torna mais eficiente quando se pensar 
o mundo a partir da ação criativa. É comunicar-se com o outro inse-
rindo-se no mundo globalizado como sujeito que analisa, que critica, 
que propõe, que transgride. Essa percepção sobre divulgação cientí-
fica também se fez notar nas reportagens produzidas por demanda 
provocada. 

O site da Fapeam, no qual são publicadas as reportagens e suges-
tões de pauta produzidas pelos bolsistas, tem se constituído em uma 
importante fonte de pauta para outras instituições e agências de no-
tícias, como, por exemplo, a Agência Fapesp, a Agência C&T e o Portal 
Amazônia. 
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Saímos de 119 notícias publicadas em 2004 para 387 em 2006. Em 
2007, foram 887, das quais 526 produzidas pelos bolsistas do progra-
ma. Somente nos primeiros cinco primeiros meses desse ano, foram 
242 matérias produzidas pelos bolsistas do Comunicação Científica. 
Indicadores da Fapeam mostram que, desse total, quase 80% é apro-
veitado por veículos diversos de comunicação. 

Mas esse novo cenário só foi possível em função da política de C&T 
implementada no Amazonas, que possibilitou a atuação estratégica da 
Fapeam tanto no fomento à pesquisa quanto à divulgação científica. 

Em cinco anos, foram investidos mais de R$ 1 milhão somente em 
programas de comunicação, concomitante ao crescimento em aplica-
ção de recursos da Fapeam em programas em diversas áreas. Entre 
2003 e 2007, os investimentos em projetos de pesquisa e tecnologia 
entre chegam a R$110 milhões, em recursos próprios, partido do mar-
co zero, com a criação da instituição. Além dos investimentos da Fape-
am, a contrapartida federal, legitimando a parceria com a FAP, chegou 
a R$ 40 milhões.
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Resumo

O trabalho relata a atuação da Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Parque Tecnológico da Paraíba, durante o processo de criação e 
consolidação de uma incubadora agroindustrial dentro de uma incu-
badora de base tecnológica – Incubadora Tecnológica de Campina 
Grande. Estes empreendimentos agroindustriais estão situados em 
comunidades rurais, que praticam a agricultura familiar, no semi-árido 
paraibano. Coube à Assessoria de Imprensa dar relevância ao rompi-
mento de uma tradição da ITCG de que, até o ano de 2000, incubava 
somente empresas de base tecnológica.  E mais, quebrou o mito de 
que as informações geradas em instituições tecnológicas devem divul-
gar, apenas, notícias pertinentes à economia da empresa, dissociadas 
das questões socioculturais do atores envolvidos.

Introdução

A Incubadora Tecnológica de Campina Grande – ITCG da Fundação 
Parque Tecnológico da Paraíba – Fundação PaqTcPB, criada em 1984, 
destacou-se no cenário nacional como uma incubadora de empreen-
dimentos de base tecnológica.  A partir de 2000, a direção da Funda-
ção, fundamentada na visão de que a tecnologia deve estar, priorita-

1 Jornalista - Assessoria de Imprensa da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 
Campina Grande/PB – Brasil e-mail: gnceuda@paqtc.rpp.br 

2 Professor Universitário Universidade Federal de Campina Grande – UFCG Fundação 
Parque Tecnológico da Paraíba – Fundação PaqTcPB Campina Grande/PB – Brasil e-
mail: minor@paqtc.rpp.br

O papel daAsessoria de Imprensa 
na implantação e consolidação 
da Incubadora Tecnológica 
Agroindustrial de Campina Grande
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riamente, a serviço do bem estar e qualidade de vida da população, 
assumiu a postura de que deveria buscar alternativas tecnológicas, 
também, para as comunidades rurais que praticam a agricultura fami-
liar do semi-árido paraibano. Para tanto, firmou parceria com o Pro-
grama de Estudos e Ações para o Semi-Árido da Universidade Federal 
de Campina Grande – Peasa/UFCG, na execução do Programa de Incu-
bação de Empresas Agroindustriais dentro da Incubadora Tecnológica 
de Campina Grande.

             Munida dessa nova visão, coube à Fundação – além de efe-
tuar o papel de identificação, disseminação e produção de tecnologias 
com alto valor tecnológico agregado – traçar um novo caminho para 
buscar nas tecnologias apropriadas e sociais soluções para os proble-
mas daquelas populações que habitam o nosso semi-árido.

            Em geral, num empreendimento de base tecnológica a figura 
do empreendedor se confunde com a própria pessoa que, na maioria 
das vezes, tem nível superior e desenvolve seu produto apenas com 
sua capacidade intelectual. No cenário da comunidade rural, o empre-
endedor não é a pessoa, mas o “conjunto” formado pelo subconjunto 
da comunidade que, para implantar a sua unidade agroindustrial, de-
pende da organização coletiva, da vocação produtiva da comunidade, 
da potencialidade de mercado do produto, das condições climáticas, 
das condições educacionais, econômicas, culturais e sociais. Desta-
camos que projetos agroindustriais desenvolvidos nas comunidades 
rurais trabalhadas pela Fundação PaqTcPB e UFCG/Peasa são comuni-
tários e suas populações estão situadas no mais baixo extrato social, 
quando se refere à qualidade de vida.                                                  

Atentos a todos esses aspectos, durante a implantação desse pro-
grama se fez necessário rever a cultura interna e já consolidada na 
Fundação de que a tecnologia válida é aquela presente no desenvolvi-
mento de produtos e serviços com alto valor tecnológico. Outro pon-
to, igualmente observado, foi que essa cultura é bastante arraigada 
em, praticamente, todas as instituições que atuam com incubação de 
empresas. 

É bom salientar que, quando estamos tratando do desenvolvimen-
to de produtos de base tecnológica, há pouca valorização do empre-
endedor, até porque, este não agrega valor ao produto. Nos empre-
endimentos agroindústrias em comunidades rurais, tanto quanto os 
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produtos, o “conjunto” é tão importante quanto o empreendimento. 
Pois ele pode ser um dos fatores de agregação de valor ao produto, 
por ser produzido em comunidades rurais e na região do semi-árido 
paraibano. Logo, a Assessoria passou a identificar e valorizar essas 
diferenças e direcionar suas ações para atender não só o setor de 
base tecnológica, mas o setor das tecnologias apropriadas ou sociais. 
Isso se configurou como um marco bastante decisivo na divulgação e 
transferência das mesmas. 

Ainda mais, produzindo informações a respeito das comunidades 
rurais que atuam no âmbito da agricultura familiar de modo que o pú-
blico leitor das informações oriundas da Assessoria de Imprensa tives-
se a visão de que ali, também, poderia se tornar um lócus produtivo e 
alto sustentável, não precisando sobreviver das políticas assistencia-
listas do Governo Federal.

Objetivos 
Relatar a experiência da Assessoria de Imprensa da Fundação • 
PaqTcPB na produção e difusão da notícia produzida no am-
biente rural.
Mostrar de que forma a Assessoria de Imprensa da Fundação • 
PaqTcPB conquistou espaço na mídia local e nacional para 
divulgação dos resultados dos empreendimentos agroindus-
triais. 
Mostrar como a Assessoria de Imprensa da Fundação PaqTcPB • 
conseguiu agregar cidadania às informações oriundas do mun-
do rural.

Metodologia

A metodologia de trabalho desenvolvida pela Assessoria de Im-
prensa da Fundação PaqTcPB, não foi unicamente desenvolver um 
conjunto de atividades conforme descritos nos manuais especializa-
dos ou aprendidos nos bancos escolares. Mas, sobre o conhecimento 
adquirido, observar que, no caso da incubação de empreendimentos 
agroindústrias em comunidades rurais do semi-árido paraibano, por 
traz de cada produto há famílias. Famílias entrelaçadas de histórias, 
que vivem em comunidades rurais com suas histórias e numa região 
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do semi-árido paraibano que também tem a sua história. 
Basicamente, as atividades corriqueiras da Assessoria de Imprensa 

foram as seguintes:
Produção e edição do Informativo bimensal PaqTcPB Notícias; • 
que circula nacionalmente.
Produção e distribuição diária de sugestões de pauta para a • 
imprensa escrita
Produção de sugestões de pauta para os programas de televi-• 
são, articulação com programas de entrevistas.
Organização de café-da-manhã para informar à imprensa lo-• 
cal sobre produtos e eventos.
Participação na definição do tema, na elaboração da progra-• 
mação, na organização e na execução do I Congresso de Ci-
ência e Tecnologia de Campina Grande e da I Exposição de 
Tecnologia, realizado no período de 23 a 25 de novembro de 
2000, no Centro de Convenções Raimundo Asfora – Campina 
Grande/PB. Temas do Seminário: Tecnologia da Informação e 
Desenvolvimento Sustentável.
Participação na definição do tema, na elaboração da progra-• 
mação, na organização e na execução do II Congresso de Ci-
ência e Tecnologia de Campina Grande e da II Exposição de 
Tecnologia, realizado no período de 5 a 7 de junho de 2002, no 
Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba 
– Campina Grande/PB. Tema do Seminário: Inovação e Trans-
ferência de Tecnologia. Nesse evento, a II Expotec apresentou 
a I Rodada de Negócios de Tecnologia Social.
Produção de folders e cartazes de produtos valorizando a in-• 
clusão da comunidade agroindustrial envolvida na produção
Elaboração de portfólio para ser entregue aos visitantes;• 
Assessoria e apoio aos jornalistas visitantes• 
Apresentação da instituição para alunos de escolas públicas • 
e privadas
Fortalecimento da marca PaqTcPB e padronização das cores • 
da instituição
Articulação com revistas e programas nacionais – (Revista • 
Diga Lá/ Sesc – Revista Globo Rural, Revista Imprensa, Revista 
Horizonte Geográfico, Programa Globo Rural, Tv Senac).
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  Como principal estratégia de marketing e de personificação da 
figura humana nos empreendimentos agroindustriais foi criada e tra-
balhada a figura de um ícone real “seu Ciço”. Nordestino humilde, ho-
nesto, da zona rural, transformado em pequeno “empresário do setor 
de agronegócios”, do semi-árido paraibano, pelas ações da Incubado-
ra Tecnológica de Campina Grande. E, a partir dele, mostrar a todos 
os brasileiros que, como ele, mesmo deparando-se com inúmeras di-
ficuldades e desatenção política, se orientados se revelam eficientes 
empreendedores.

Desenvolvimento

Além das atividades diárias realizadas por uma assessoria de In-
cubadora tais como: a produção de press-release, clipagem, redação 
de notícias, agendamentos, organização de entrevistas voltadas para 
as notícias de base tecnológica, buscamos, em contrapartida, divul-
gar a notícia científica centrada nos atores envolvidos e apresentá-los 
como sujeitos de sua própria história, buscando com isso, o resgate 
da cidadania e da auto-estima dos mesmos. Partindo desse ponto, 
decidimos produzir notícias sobre a agricultura familiar, centralizan-
do o fato noticiado nos aspectos sócio-culturais da família envolvida. 
Daí nasceu a figura de Cícero Procópio da Silva, pai de 13 filhos, um 
ícone emblemático que retrata de forma bastante verossímil o povo 
nordestino. Apesar de “seu Ciço” compor uma das 12 famílias da co-
munidade de Poleiros, na qual a agroindústria está desenvolvendo a 
criação do camarão marinho com rejeito de dessalinizador, o foco da 
notícia foi descentralizado do fator econômico para ser centrado nos 
benefícios que o programa trouxe para uma família, como tantas ou-
tras nordestinas, cujos filhos migraram para o sul do país, e o desejo 
dos pais é tê-los de volta. Procuramos valorizar e “vender” a imagem 
de um homem que sonha em reunir a família, novamente, através da 
implantação de um projeto cuja tecnologia simples está possibilitando 
a ressurreição da agricultura familiar e tornando seu sonho cada vez 
mais próximo.

A partir dessas ações, começamos a perceber um interesse maior, 
tanto por parte dos leitores de nosso informativo, como dos outros ór-
gãos da imprensa para divulgarem esses fatos. O nosso maior desafio 
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foi construir uma identidade para o homem do campo, diferente do 
homem esquálido, cadavérico e esfomeado que permeia as notícias 
sobre o sertão nordestino. “Seu Ciço” se apresenta como um novo 
caminho, no qual seu estandarte ao invés da fome e falta de perspec-
tiva, é a esperança de uma vida modificada a partir da inserção da 
tecnologia social em sua comunidade.
 
Resultados

O significativo aumento da repercussão, junto aos meios de co-
municação, dos resultados do programa de incubação de empreendi-
mentos agroindústrias da Fundação PaqTcPB, especialmente, após a 
Assessoria de Imprensa, incluir e divulgar a questão social como uma 
vertente essencial, agregando ao seu portfólio mais uma competência, 
mais visibilidade nas suas ações, mais credibilidade e mais prestígio.

          Nesse contexto, podemos destacar que o primeiro lugar 
no Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, obtido 
pelo projeto de criação de camarão marinho no semi-árido paraibano, 
desenvolvido numa parceria UFCG/Peasa e a Fundação PaqTcPB, no 
ano de 2001, foi devido à ênfase injetada no projeto sobre a questão 
social e ambiental.  Essas mesmas duas questões colocadas de formas 
destacadas na I Rodada de Negócios de Tecnologias Sociais foram à 
razão do sucesso da II Exposição de Tecnologia que ocorreu durante 
o II Congresso de Ciências e Tecnologia em Campina Grande – II C & T, 
no período de 5 a 7 de junho/2002 em Campina Grande. 

Principais destaques na imprensa em geral
Folha de São Paulo – • “Jovens mudam planos de deixar o ser-
tão – Sertanejos criam camarão no semi-árido”  (5)
Conexão Sebrae•  – “Projeto água salgada beneficia famílias 
em Barra de Santa Rosa” (9)
Newsweek –  • “9 New Tech Cities” (7)
Imprensa•  - “Cientistas da esperança são premiados” (3)
Horizonte Geográfico•  - “Cientistas da esperança são premia-
dos” (4)
Revista Diga Lá•  – “O sal da terra e a multiplicação dos peixes” 
(6)
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Globo Rural –•  Destaque de Capa “Camarão de água salgada 
na Caatinga – O camarão sertanejo” (1)
Gazeta Mercantil•  – “França conhece aqüicultura com rejeito 
de dessalinizador - Projeto do Parque Tecnológico da Paraíba 
chega à Unesco” (12)
Tv Senac•  – “Tecnologia na terra do forró”  (13)
Diário da Borborema – “• Tecnologia social beneficia agricul-
tores”  (8)
Correio da Paraíba•  – “Expotec apresenta materiais alternati-
vos para casa popular” (10)
Informativo do CNPq – • “Tecnologia apropriada beneficia ovi-
nocaprinocultura paraibana” (11)
Globo Rural –•  (a ser veiculado)
Informativo Lócus da Anprotec – • “Incubadora produz licor de 
leite de cabra”

Conclusões 

A série de discussão ocorrida durante o Seminário – Brasil Rural 
na Virada do Milênio, ocorrida nos dias 18 e 19 de abril de 2001, apre-
sentado pela Série Textos para Discussão – n0 3 (2), foi a principal in-
dutora para que a Assessoria de Imprensa da Fundação Parque Tecno-
lógico da Paraíba relatasse os seus procedimentos que contribuíram 
na criação e consolidação da incubação agroindustrial da Incubadora 
Tecnológica de Campina Grande. Principalmente porque, os principais 
procedimentos adotados pela Assessoria de Imprensa da Fundação 
PaqTcPB, contrariam a realidade levantada no Seminário em relação 
aos jornalistas dos veículos de comunicação no Brasil quando se trata 
dos assuntos pertinentes ao meio rural e agrário e a agricultura fami-
liar. São bastante procedentes, por exemplo, alguns dos trechos dos 
depoimentos dados durante o referido evento:

“A agricultura familiar não é percebida. Ela não tem um recorte, 
um limite, uma cara. Geralmente, é associada à economia agrícola de 
subsistência, ao pequeno produtor e ao pobre” - Ministro Raul Julg-
mann. 

“A rigor o jornalismo não conhece e não entende de agricultura 
familiar. Não é estimulado a diferencia-la e, ao que parece, não está 
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interessado em fazê-lo” – Ministro Raul Julgmann.
“De fato, agricultura familiar é também cidadania. É também, 

como disse o professor José de Souza Martins, um modo de vida. E as 
pessoas querem a perpetuação do seu modo de vida. Nesse sentido, 
a agricultura familiar contém um conjunto muito grande de possibili-
dade que envolve também o retorno ao campo, e que pode propiciar 
que as atividades não-agrícolas ou consorciadas, em termos de gera-
ção de emprego e renda, tenham um caminho aberto”.

Como dissemos antes, apesar de tantos depoimentos mostrando 
o desconhecimento, por parte dos jornalistas, no que tange à agricul-
tura familiar, conseguimos através do trabalho da Assessoria driblar 
os entraves existentes e conquistar espaços na mídia local e nacio-
nal para a difusão das atividades desenvolvidas na Incubadora. Esses 
espaços conquistados foram os principais instrumentos de convenci-
mento, dentro da Fundação PaqTcPB, de que através da tecnologia 
social, também, é possível produzir e gerar, conhecimentos, tecnolo-
gias, emprego, renda, empreendimentos e, principalmente, o resgate 
da cidadania daquela população excluída das oportunidades do pro-
cesso produtivo. Acreditamos que o diferencial do nosso trabalho foi 
fugir da cobertura jornalística apontada por Cláudio Emílio Cerri como 
“uma cobertura que vê o campo como um mero entroncamento de 
safras e insumos”. E uma das provas que assegura o prumo certo des-
se trabalho é ter conseguido pauta no programa Globo Rural, o qual, 
segundo seu diretor, Humberto Pereira, busca apresentar o mundo 
rural em toda sua pluralidade. Mostrar essa pluralidade através de 
aspectos ambientais, sociais e culturais é, com certeza, estar atento 
ao papel social do jornalista especializado. Do contrário, investir na 
divulgação de um jornalismo puramente econômico é fazer parte do 
contigente de profissionais insatisfeitos que, conforme Ulisses Capo-
zoli enchem as redações de amargura por não conseguirem exercer 
seu papel social.

Isto posto, vem demonstrar que a clareira aberta numa Incuba-
dora cercada de bits por todos os lados, culminou na descoberta de 
uma nova estrada rumo a novas parcerias e a divulgação de nosso 
trabalho. Percorrendo esses caminhos, conseguimos vislumbrar os 
holofotes do sucesso em nossa direção observados durante o II C & 
T, o Salão e Fórum de Inovação Tecnológica e os destaques dados na 
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imprensa supra citados. Esse mesmo sucesso é registrado na luz dos 
olhos dos cidadãos inseridos nas comunidades rurais acenando que o 
mundo rural está mais vivo do que nunca e pede para ser reconhecido 
e valorizado em suas vocações produtivas e potencialidades.  
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Claudeci Ribeiro da Silva1

Resumo

 Poucos são os espaços efetivos dedicados à cobertura do jor-
nalismo científico nos meios de comunicação do Estado da Paraíba. O 
problema maior não é apenas ter mais ou menos espaçou ou tempo 
nos meios de comunicação, talvez esteja nas dificuldades encontra-
das na produção das pautas. A proposta do debate será apresentar 
relatos de profissionais que estão nas redações do Jornal da Paraíba 
(impresso) e quem encontram dificuldades em pautar o Jornalismo 
Científico. 

Introdução

O Jornalismo Científico compreende a veiculação, segundo os pa-
drões jornalísticos, de informações sobre ciência, tecnologia e inova-
ção e se caracteriza por desempenhar inúmeras funções. Entre elas 
contribuir para o processo de alfabetização científica, permitindo aos 
cidadãos tomar contato com o que acontece no universo da ciência e 
da tecnologia; e promover a democratização do conhecimento cientí-
fico, ampliando o debate sobre temas relevantes. Vale lembrar que os 
interesses políticos e econômicos são grandes na área de C&T e, assim, 
a manipulação da informação é sempre um risco a ser considerado.

Por outro lado, os veículos de médio e de pequeno porte ainda 
têm se mantido alheios às pautas científicas, sendo ainda precária a 
cobertura que dão a Ciência e Tecnologia e muitos se limitam apenas 
às matérias internacionais disponibilizadas pelas agências de notícias, 
isto quando incluem no jornal diário, já que são raras às exceções e 
muitos priorizam sempre matérias internacionais, deixando de fora a 

1 Secretaria de Redação do Jornal da Paraíba, em Campina Grande e-mail: claudeci@
jpbonline.com.br ou claudeci-ribeiro@bol.com.br

Porque é difícil fazer 
jornalismo científico?
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nacional ou local.
 Sabendo a importância do jornalismo científico para uma melhor 

produção dos textos jornalísticos proponho neste artigo discutir as 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais que atuam na redação do 
Jornal da Paraíba (impresso), em João Pessoa e Campina Grande, na 
hora de pautar o jornalismo científico, que vão desde a distância com 
as assessorias das instituições de pesquisa (sugestões de pautas/fon-
tes) a falta de espaço e de profissionais que produzam um bom texto 
sem deixar dúvidas para o leitor.

Poucos são os espaços efetivos dedicados prioritariamente à co-
bertura do jornalismo científico nas emissoras de rádio, televisão, re-
vistas e jornais impressos (cadernos, páginas ou editorais específicas) 
que circulam no Estado da Paraíba. O problema maior não é apenas 
de ordem quantitativa, ter mais ou menos espaçou ou tempo nos 
meios de comunicação, talvez esteja nas dificuldades encontradas pe-
los chefes de redação e a escassez de pautas que chegam aos meios 
de comunicação. A proposta do debate será apresentar no I Encontro 
Norte- Nordeste de Jornalismo Científico, relatos de profissionais que 
estão nas redações do Jornal da Paraíba 2, em João Pessoa e Campina 
Grande, e que encontram dificuldades em pautar o jornalismo cientí-
fico.

Na visão de Fabíola Oliveira a divulgação de C&T, deve partir inicial-
mente de suas fontes primárias, que são os responsáveis pelo plane-
jamento e pela distribuição dos recursos- os órgãos governamentais- 
e sobretudo da comunidade científica concentrada na universidade 
e instituições de pesquisa, responsáveis pela produção de C&T. “Os 
governos em todos os níveis e os pesquisadores de modo geral têm 
o dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na área, 
contribuindo para a evolução educacional e cultural da população”. 
(2005, p.13-14). 

Para Fabíola de Oliveira (2005, p.14) “o jornalismo científico de 
qualidade deve demonstrar que fazer ciência e tecnologia é, acima 
de tudo, atividade estritamente humana, com implicações diretas nas 

2 O JORNAL DA PARAÍBA foi fundado em 05 de setembro de 1971, alcançando no de-
correr dos anos circulação em todo o Estado. Hoje circula com três cadernos: 1º cader-
no- com matérias políticas/geral e últimas; 2º Caderno- Cidades e o 3º Caderno- Vida 
& Arte. 
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atividades socioeconômicas e políticas de um país”. Portanto, do mais 
alto interesse para o jornalismo e para a sociedade. E acrescenta: 

“Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia a grande maioria 
das pessoas ainda vivem totalmente alheias às decisões dos cen-
tros do poder político sobre como e quando investir em atividades 
de ciência e tecnologia. Estas atividades, no Brasil, são financia-
das, sobretudo, com dinheiro público. Mais ainda, em um país 
em desenvolvimento como o nosso o acesso e o uso de modernas 
tecnologias, que tanto podem facilitar a vida humana, esta dispo-
nível apenas para um numero reduzido de pessoas. (...) O jorna-
lismo científico pode entrar em cena como agente facilitador na 
construção da cidadania”. (2005, p.15).

A partir do exposto, vamos apresentar depoimentos de jornalistas 
que atuam na produção de pautas do Jornal da Paraíba. Conforme 
depoimento da Editora-Executiva do Jornal da Paraíba, Angélica Lúcio, 
o principal empecilho à inclusão de matérias de Ciência e Tecnologia 
no JP é o pouco espaço editorial e o reduzido quadro de funcionários. 
Em geral, matérias locais sobre o tema restringem-se às edições de 
domingo, como reportagens especiais. “Mesmo assim, encontramos 
dificuldades, uma vez que as instituições de pesquisa no Estado nem 
sempre se preocupam em oferecer pautas para os jornais”, ressaltou.

Em segundo lugar, atualmente, nenhum dos repórteres e editores 
do Jornal da Paraíba tem formação específica para lidar com o tema 
C &T. Normalmente, as pautas sobre essa temática são direcionadas 
para algum profissional que já tenha demonstrado habilidade com o 
assunto, mesmo sem ter capacitação formal para isso. Angélica iden-
tifica como principal problema a falta de habilidade das fontes em 
traduzir para o repórter os termos científicos. “A explicação precisa 
ser dada pelos especialistas e não feita pelo jornalista, até para que 
se evitem erros no momento da publicação. Não raro, os cientistas 
ou técnicos acreditam que estão falando de forma muito clara, pois 
aquele discurso/vocabulário é comum no meio deles, mas nem sem-
pre compreensível para alguém que está de fora”, ressalta Angélica 
Lúcio. A jornalista foi assessora de imprensa de um instituto de pes-
quisa em Macapá-AP, o Iepa (Instituto de Pesquisa Científica e Tecno-
lógica do Estado do Amapá), e disse que cotidianamente defrontava 
com essa questão ao entrevistar algum dos especialistas da casa. 
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Claudeci Ribeiro, Secretária de Redação do Jornal da Paraíba, em 
Campina Grande, também cita a falta de especialização dos profissio-
nais para lidar com o tema C&T e conseqüentemente produzir boas 
matérias. “Hoje não encontramos no jornal diário matérias bem tra-
balhadas que levem ao leitor informações sobre o tema, em muitas 
ocasiões apenas aproveita o release que chega à redação enviado 
pelas universidades, institutos de pesquisas ou dos próprios pesqui-
sadores e passa para um repórter acrescentar informações, com isso 
dificilmente à matéria fica diferente do que os outros jornais também 
publicam”, revelou. 

Para ela, o problema talvez esteja também na pressão diária que 
os pauteiros e repórteres sofrem para ficar antenados com o factual 
que acontece na área de política, policial, esportes e cidades, para 
não correr o risco de no dia seguinte levar um furo3 dos concorren-
tes e por isso, acabam deixando de lado a boa produção que pode 
incluir o jornalismo científico. “A linguagem específica do jornalismo 
científico também dificulta as produções, mas acredito que ao incluir 
os temas no dia-a-dia as equipes aprendem a lidar com os termos téc-
nicos da área levando ao leitor uma informação clara e que possa ser 
compreendida”, ressaltou. Ela acrescenta que matéria de qualidade 
sempre conquista espaço e os leitores, além de fazer o diferencial do 
veículo de comunicação e acredita que o espaço editorial, não seja 
um dos problemas mais sérios porque uma reorganização das edito-
rias para incluir o texto resolveria a situação. Outra lacuna identificada 
por Claudeci Ribeiro é um contato mais próximo com as fontes, o que 
acaba prejudicando a sugestão de pautas. 

Maria Zita de Almeida, Chefe de Reportagem do Jornal da Paraíba, 
na redação em Campina Grande, revela que uma das dificuldades de 
se pautar os repórteres para produzirem matérias sobre jornalismo 
científico, é a falta de conhecimento dos mesmos sobre o assunto. 
Eles chegam à redação sem nenhuma prática/conhecimento do as-
sunto, coisa que deveria ser vista na academia e também que des-
pertasse o interesse deles, então tratar de temas como, por exemplo, 

3 Em Jornalismo, furo é o jargão para a informação publicada em um veículo antes de 
todos os demais. O furo é dado quando uma equipe de repórteres e editores consegue 
apurar uma notícia, um fato ou um dado qualquer e publica esta informação sem que 
os veículos concorrentes tenham acesso a ela.  
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aquecimento global ou a corrida para produção de energias limpas 
requer da pessoa conhecimento sobre o assunto e hoje (infelizmen-
te) o repórter quer algo prático, pautas/matérias que não exijam dele 
pesquisa, que não lhe tomem tempo, que não exijam que ele faça algo 
fora do seu horário, que precise de uma investigação, que lhe tome 
algumas horas do seu final de semana.

Ela acrescenta que uma pauta que exija do repórter uma re-
flexão sobre o debate atual das políticas públicas do setor ener-
gético nos meios de comunicação e sua influência na formação da 
cultura científica – ou mudanças do clima, que acelerou a criação 
de políticas públicas no setor energético, incluindo a corrida para 
produção de bioetanol e a retomada do Programa Nuclear Bra-
sileiro – ou ainda um perfil da atual cobertura jornalística sobre as  
questões energéticas recentes, norteada pelo discurso dos diferentes 
atores sociais: governo, políticos, cientistas e representantes da socie-
dade civil em geral, com certeza não será bem aceita, pois eles logo 
usam a fala de que não dá tempo produzir este material e trabalhar 
as coisas ‘do dia’, por isso se torna difícil pautar estes assuntos/temas. 
Mas, ressalta que com vontade de trabalhar dá para se produzir muita 
(e boas) matérias. 

Conforme os relatos apresentados, as principais dificuldades estão 
ligadas às fontes que não repassam sugestões de pautas e falta de 
especialização dos próprios profissionais que hoje estão no mercado. 
Não seria hora de repensar as grandes curriculares dos cursos de jor-
nalismo, para que os profissionais cheguem ao mercado de trabalho 
com noções da linguagem e técnicas para se fazer uma boa matéria 
de C&T? Afinal quem perde é a sociedade. Por outro lado, o Jornal da 
Paraíba também deveria incluir no seu dia-dia o jornalismo científico, 
com isso formaria profissionais especializados com o tema, a exemplo 
dos repórteres de política, cultura e esportes. Fabíola Oliveira ressalta 
que os jornalistas precisam usar a informação científica para contex-
tualizar os textos e diz que:

“Ao contrário do que muitos pensam o jornalismo científico não 
se restringe à cobertura de assuntos específicos de C& T, mas o 
conhecimento científico pode ser utilizado para melhor compre-
ender qualquer aspecto, fato, ou acontecimento de interesse jor-
nalístico. Assim, a informação científica pode estar presente em 
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qualquer editoria: geral, de política, de economia e até de polícia 
e de esportes. A ciência ajuda a entender os fenômenos sociais 
e a interpretar as causas e conseqüências dos fatos de interesse 
jornalístico. Se há uma enchente, por exemplo, assunto que cos-
tuma ser divulgado na editoria de cidade ou na geral, o jornalista 
pode conversar com metereologistas para entender o fenômeno 
natural”. (2005, p.47)

 Vale ressaltar que como em todas as áreas, o jornalista tem que 
dominar o assunto familiarizando-se com os procedimentos da pes-
quisa científica. É necessário uma grande bagagem, ler revistas cien-
tíficas, interessar-se por materiais científicos e também estar sempre 
antenado com o mundo cultural, além da aptidão. Segundo Fabíola 
Oliveira (2005, p.55-56) “atrair a atenção de um número crescente de 
novos jornalistas sobre a importância da divulgação científica é mis-
são que pode ser assumida pelas escolas de jornalismo, pelos cursos 
de pós-graduação e pelas associações de jornalistas. (...) é no nível 
universitário que os futuros jornalistas têm a melhor chance para 
conscientizar que se pode dar início à visão crítica da ciência e de seus 
processos”.

É preciso deixar claro que para que seja cumprido o objetivo de 
se difundir o conhecimento científico e seus benefícios a todas as ca-
madas da população, é essencial que o tipo de linguagem utilizada 
seja adequado ao nível de compreensão de todos os brasileiros, pois, 
caso contrário, a divulgação científica pode acabar se tornando algo 
restrito e elitizado.

 Concordo com Fabíola Oliveira (2005, p. 43), quando ela diz que o 
casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a pri-
meira, que busca conhecer a realidade por meio do entendimento da 
natureza das coisas, encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o jorna-
lismo que usa a informação científica para interpretar o conhecimento 
da realidade. O jornalismo científico requer além de com conhecimen-
to de técnicas de redação, familiaridade com os procedimentos da 
pesquisa científica e contato permanente com as fontes, esses seriam 
os principais passos para uma boa produção do texto no jornalismo 
diário, além do jornalismo especializado.

Conclusão
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Os veículos de médio e de pequeno porte, a exemplo do Jornal 
da Paraíba, têm se mantido alheios a pautas científicas, sendo ainda 
precária a cobertura que dão a Ciência e Tecnologia, com rara exceção 
nas edições de domingo. Como já foi apresentado o problema não está 
só na falta de espaço, já que prioriza o factual na produção diária, mas 
também no relacionamento com as fontes (instituições de pesquisa), 
que não passam sugestões e a falta de repórteres especializados para 
fazer um bom texto. 

Sabemos que nem sempre a relação entre o pesquisador e os re-
pórteres é amistosa, em virtude de incompreensão mútua sobre seus 
papéis e responsabilidades sociais, mas cabe aos dois profissionais 
vencerem essa barreira com o único objetivo de levar as informações 
para a sociedade, pois o cientista descobre, este é o seu papel, e o 
jornalista divulga.

Para finalizar sugiro uma maior interação entre os jornalistas e as 
fontes de pesquisas; e que as pautas diárias do Jornal da Paraíba te-
nham indicações para procurar os cientistas, pois como disse Fabíola 
Oliveira, as informações não se restringem apenas a Ciência & Tecno-
logia, numa matéria de chuvas, por exemplo, que vai para a Editoria de 
Cidades, o repórter pode entrevistar um meteorologista para explicar 
o fenômeno natural, levando ao leitor uma informação correta e com-
pleta. Pois, é de suma importância os jornalistas usarem a informação 
científica para contextualizar suas matérias e levar uma informação 
bem trabalhada ao leitor.
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Kadydja Albuquerque1 

Resumo
Este trabalho pretende relatar as ações desenvolvidas dentro do 

projeto Mídia e Governo, coordenador pelo Núcleo de Integração e 
Projetos da Secom, do Governo de Sergipe, e fazer a relação entre o 
trabalho de relacionamento com a mídia e de que forma este pode 
garantir a cidadania e o desenvolvimento regional para a população 
do interior sergipano. 

Apresentação
“Qual a saída não ingênua para a construção de um conceito de 
comunicação pública no Brasil? Talvez o de entender a própria 
construção do conceito como um embate, uma intervenção na 
esfera pública voltada para o fortalecimento dos direitos do ci-
dadão, do seu direito de informar e ser informado e, principal-
mente, de não ser enganado pelo próprio Estado que ajudou a 
construir”.
Bernardo Kucinski2

Existem formas alternativas do governo garantir à população o 
direito de informar-se sobre as ações e os serviços prestados pelos 
entes que compõem a administração: portais na Internet, produtos 
de comunicação impressos, publicidade, ações locais de divulgação, 
formação de uma base de lideranças políticas, entre outros. 

Entretanto, a mídia (seja impressa, eletrônica ou digital) continua 

1 Kadydja Albuquerque é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Sergi-
pe, e atualmente é assessora do Núcleo de Integração e Projetos da Secretaria de Es-
tado da Comunicação Social do Governo de Sergipe. Núcleo de Integração e Projetos/ 
Secom/ Governo de Sergipe e-mail: kadydja.albuquerque@secom.se.gov.br 

2 Em: DUARTE, Jorge et all. Comunicação Pública – Estado, Mercado, Sociedade e 
Interesse Público. Brasília, 2007. Ed. Atlas. 

Experiência profissional
Mídia e governo – por uma 
comunicação de interesse público
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sendo a principal “caixa de ressonância” das ações e das figuras que 
compõem o governo. Em uma relação sinuosa que mistura interesses 
políticos, comerciais e profissionais, a imprensa e o governo oscilam 
entre “amor e ódio”, resultando muitas vezes em um trabalho final 
desqualificado, e que gera desgaste a ambos os lados. 

Quem sempre sai perdendo, nestas situações, é o cidadão. Se exis-
te uma prerrogativa na relação Mídia e Governo é a de garantir que 
a comunicação de interesse público seja leal com o seu público. Para 
tanto, é preciso que haja cuidado na qualificação das informações en-
viadas a e divulgadas pela mídia. É preciso ainda que o embate de 
opiniões e fatos seja garantido equitativamente a ambos os lados: go-
verno e oposição; governo e sociedade; governo e imprensa (quando 
esta se veste de interesses além dos informacionais). 

A Secom do Governo de Sergipe entende que não podemos es-
perar pela profissionalização da imprensa sergipana para que tenha-
mos informação qualificada chegando ao leitor através dos jornais e 
programas de rádio e TV. Embora a qualificação da relação mídia e 
governo passe também pelo compromisso do governo em estimular, 
indiretamente, o profissionalismo dos veículos e a qualificação conti-
nuada dos profissionais na redação. Sendo assim, em agosto de 2007, 
a secretaria criou o projeto Mídia e Governo com o objetivo principal 
de aproximar o governo dos profissionais do mercado midiático ser-
gipano (e aí incluímos comunicadores e empresários-donos de veícu-
los). 

Através de uma série de ações, o Mídia e Governo tem como ob-
jetivos específicos:

Qualificar o diálogo entre o governo e a mídia;• 
Aumentar o aproveitamento, nos veículos, dos materiais no-• 
ticiosos (em formato textual ou audiovisual) produzidos pelas 
assessorias de comunicação do governo;
Ampliar a divulgação das ações do governo no interior do Es-• 
tado3;
Construir pautas sociais positivas (• agenda setting) na esfera 
pública, conquistando estas pautas de forma espontânea;

2 Sergipe possui 75 municípios, incluindo a capital Aracaju. Atualmente, o estado pos-
sui uma população de 1.967.791 habitantes (IBGE Estados, população estimada em 
2005). 
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Conquistar espaço qualificado e justo na imprensa sergipana • 
para responder às pautas sociais negativas sobre ações do go-
verno;
Trabalhar a imagem da administração através de campanhas • 
publicitárias, com a divulgação seguindo critérios de mídia 
técnica;
Investir na imprensa como colaboradora para o desenvolvi-• 
mento regional e a garantia da cidadania dos sergipanos à me-
dida que estabelece uma parceria com o governo na divulga-
ção das informações de interesse público. 

Comunicação e Desenvolvimento Regional

O Mídia e Governo surgiu após constatarmos a necessidade de 
ampliar o diálogo com a imprensa sergipana a fim de interiorizar as in-
formações sobre as ações de governo. No primeiro semestre de 2007, 
o Governo de Sergipe realizou, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento, o Planejamento Participativo, um modelo colaborativo 
que levava a discussão de diversos temas de governo para a sociedade 
do interior de Sergipe. Através das conferências regionais e municipais 
do PP, o governo pôde identificar as principais demandas da popula-
ção sergipana e em nível dos territórios sergipanos (Sul, Centro-Sul, 
Leste, Agreste, Alto Sertão, Baixo São Francisco, Médio Sertão e Gran-
de Aracaju), e de áreas diversas como Saúde, Educação, Agricultura e 
Administração Pública.

Nesta última, a principal demanda identificada foi por informações 
sobre os serviços do governo estadual. Identificamos que a população 
do interior sergipano estava alheia às informações de utilidade públi-
ca, porque havia um certo distanciamento, inclusive, entre a impren-
sa interiorana e o governo. Avaliamos que seria preciso pensar em 
ações estratégicas de comunicação para levar informação ao interior 
do Estado através de publicações e campanhas segmentadas, mas, 
sobretudo, através dos jornais e das emissoras de rádios locais, que 
diariamente serviam como “ouvidoria popular” para os sergipanos 
distantes da sede do poder estadual. 

Para poder conseguir levar estas informações até a imprensa de 
forma espontânea, a Secom avaliou que seria necessário atuar, priori-
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tariamente em duas ações: na aproximação do governo com a mídia; 
e na qualificação do relacionamento dos nossos gestores com a im-
prensa. 

Sendo assim, desde o segundo semestre de 2007, a secretaria têm 
cumprido um cronograma de reuniões com a imprensa do interior, e 
de media training para os gestores, sempre com o objetivo maior de 
conquistar espaço na mídia para divulgação das informações de inte-
resse público, e assim, garantir o acesso delas por parte da população 
do interior. Este esforço é pautado pelo entendimento do Governo 
de Sergipe de que o acesso à informação pública é um direito do ci-
dadão. 

Media training para gestores estaduais

O Mídia e Governo está iniciando as ações de Media training se-
toriais com os gestores de secretarias e órgãos do governo. Nos dias 
4 e 5 de agosto de 2007, fizemos um piloto do treinamento com 20 
gestores das secretarias de estado da Saúde e da Segurança Pública. 
Durante dois dias, os gestores aprenderam como dar entrevistas para 
a imprensa e como trabalhar para a construção de um relacionamento 
harmonioso com os jornalistas. 

Para estes treinamentos, a Secom elaborou, em parceria com a 
Coordenadoria de Comunicação da Saúde, a publicação O Gestor e a 
Imprensa: um guia de relacionamento do Governo de Sergipe4. Este 
guia serve como material de apoio para os media trainings setoriais. 

O treinamento piloto foi muito bem recebido por todos os gesto-
res participantes, e pudemos perceber uma melhora na participação 
deles na imprensa (melhor postura, mais confiança nas afirmações 
e mais cautela nas situações de tensão entre governo e mídia). Em 
2008, pretendemos continuar os treinamentos com um cronograma 
que contemple todas as áreas do governo. Este cronograma precisa 
ser estruturado em parceria com as secretarias e órgãos e com base 
na cobertura das ações do governo pela imprensa, a fim de encontrar-
mos as áreas prioritárias de treinamento. A idéia é que comecemos, 
de fato, os media trainings a partir de julho com as áreas de transpor-

4 O guia está disponível para download através do link: http://www.agencia.se.gov.br/
arquivos/5720/guia_de_gestores_v_paginas_sequencia.pdf 

http://www.agencia.se.gov.br/arquivos/5720/guia_de_gestores_v_paginas_sequencia.pdf
http://www.agencia.se.gov.br/arquivos/5720/guia_de_gestores_v_paginas_sequencia.pdf
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te e trânsito, segurança pública e justiça. 

Quando o público é a MÍDIA

A principal ação do Mídia e Governo está na realização de reuni-
ões com os profissionais da imprensa do interior sergipano. Historica-
mente, a imprensa do interior nunca teve oportunidades de travar um 
diálogo com o poder estadual. O projeto surge, assim, com a tarefa de 
quebrar paradigmas, aproximar o governo da imprensa, e estabelecer 
um diálogo que estimulasse a participação dos profissionais na forma-
tação da política de comunicação do governo. 

Sendo assim, elaboramos um cronograma de reuniões, e até o pre-
sente momento, já realizamos 4 edições do Mídia e Governo5. Sempre 
escolhemos as cidades-pólo das regiões sergipanas, e convidamos os 
profissionais dos outros municípios da região para o encontro. 

O projeto possui um roteiro básico para a reunião: 
Apresentação da política de comunicação pela secretária de • 
Estado da Comunicação Social, Eloisa Galdino, e os diretores 
de núcleos da Secom;
Apresentação individual dos profissionais participantes;• 
Debate sobre a situação atual da comunicação na região: de-• 
mandas da imprensa, relacionamento com os atores do go-
verno, acesso à informação pública por parte da imprensa e 
da sociedade, principais meios de difusão da informação na 
região, entre outros. 

Durante as reuniões, pudemos perceber que alguns conceitos na 
nossa política de comunicação estavam equivocados, a exemplo da 
maneira como divulgamos as nossas informações para a imprensa do 
interior. Percebemos que não podemos fazer essa divulgação de for-
ma homogênea, e que era preciso investir na segmentação, respeitan-
do as peculiaridades de cada região e a precariedade dos veículos de 

5 As edições já realizadas foram: Centro-Sul na cidade de Lagarto – 20/08/2007; 
Alto-Sertão na cidade de Canindé do São Francisco – 23/09/2007; Agreste Sergipa-
no na cidade de Itabaiana – 27/10/2007; Baixo-São Francisco na cidade de Propriá 
– 17/04/2008; Agreste Sergipano na cidade de Itabaiana (2ª edição) – 06/05/2008.  
Matérias com texto e fotos relacionados ao projeto podem ser visualizadas acessando 
o link: http://www.agencia.se.gov.br/index.php?act=secBusca&busca=%20mídia%20
e%20governo 

http://www.agencia.se.gov.br/index.php?act=secBusca&busca=%20mídia%20e%20governo
http://www.agencia.se.gov.br/index.php?act=secBusca&busca=%20mídia%20e%20governo
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comunicação do interior sergipano. 
Concluímos ainda que o meio mais presente nos municípios é o 

rádio, e que era preciso desenhar estratégicas de divulgação para as 
rádios, de penetração nos programas de jornalismo matinais, de va-
lorização das rádios comunitárias. Sendo assim, criamos boletins de 
rádio diários (enviados por fax e por e-mail, pois muitos veículos não 
possuem acesso à internet); articulamos assessores de comunicação 
para pautar estas rádios com notícias sobre serviços e campanhas de 
governo; e no momento estamos estudando um projeto de reestru-
turação das rádios comunitárias de Sergipe, com cooperação técnica 
da Unesco. 

Nestas reuniões, constatamos a importância de utilizar, além do 
rádio, mídias alternativas para divulgação das campanhas de governo 
como carro de som, bicicletas ou motos com sistema de sonorização, 
empresas com sonorização espalhada pelo comércio das cidades. To-
das estas percepções nos foram trazidas a partir do debate que tive-
mos com os profissionais de comunicação do interior sergipano. Per-
cebemos que em muitos povoados, a população residente não possui 
acesso à programação de rádio, TV ou mídias impressas, e nem em 
hipótese remota à internet. A única possibilidade de estarem informa-
dos sobre algo é através de biciletas-som ou de agentes de programas 
da prefeitura ou do governo do estado. 

Diante deste cenário, a Secom resolveu estabelecer um vínculo 
maior com a imprensa do interior para tentar levar informação a to-
dos os municípios. O foco, por sua vez, não é apenas divulgar ações já 
realizadas pelo governo como uma iniciativa de prestação de contas, 
mas estar mais presente na imprensa local com informações sobre 
serviços, campanhas, e de utilidade pública. 

Mídia e Governo no Sergipe de Todos

Sendo assim, percebemos a importância de integrar o projeto a 
outra iniciativa de governo – o projeto Sergipe de Todos. Este tem 
como objetivo interiorizar as ações do governo de estado, promoven-
do caravanas periódicas a municípios, levando assim os principais ser-
viços de todas as secretarias e órgãos do Estado6. 

6  O Sergipe de Todos iniciou-se em março deste ano, na cidade de Nossa Sra da Glória 
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Para que o projeto atinja excelência em sua execução, precisa que 
a população esteja ciente do seu acontecimento, dos serviços que se-
rão oferecidos, da mobilização e da integração dos poderes estadual 
e municipal. Esta comunicação tem sido estrategicamente executada 
pela Secom, em ação integrada com assessores estaduais do governo, 
e assessores de comunicação da prefeitura do município contempla-
do. 

Na semana anterior à realização do Sergipe de Todos, a Secom 
mobiliza a imprensa da região do município beneficiado e realiza um 
encontro do Mídia e Governo. Além do roteiro convencional da reu-
nião, a secretaria discute com a imprensa a divulgação do projeto com 
os jornalistas. Na semana do evento, a secretaria e os assessores de 
comunicação das diversas áreas do governo realizam uma “onda” de 
entrevistas nas rádios regionais, divulgando as ações do projeto por 
áreas, e discutindo outras pautas que surjam a partir da participação 
dos ouvintes. Alguns gestores de pastas estaduais também viajam 
para o interior e concedem entrevistas sobre suas áreas como Educa-
ção, Agricultura. 

É um momento onde o governo se faz, mais do que nunca, pre-
sente naquela cidade, através das rádios, ouvindo e dialogando com a 
população, para depois, no final de semana, levar fisicamente os servi-
ços de maior demanda, entre eles carteira de identidade, certidão de 
nascimento1, exames de saúde, entre outros. Ao todo são cerca de 80 
ações do governo no Sergipe de Todos. 

Conclusão

Qualificar e profissionalizar a relação do governo com a mídia é 
um desafio para quatro anos. Um desafio que demanda quebra de 
práticas antigas, consolidação de novos paradigmas, reavaliação do 

(Alto-sertão sergipano), passando depois por Propriá (Baixo São Francisco) e Itabaiana 
(Agreste). A próxima edição acontece nos dias 6 e 7 de junho em Simão Dias (Sul Ser-
gipano). A intenção é que o projeto contemple os 75 municípios, através de edições 
quinzenais, durante os quatro anos de governo. Em média, 15 mil atendimentos são 
realizados a cada edição do projeto.
Para saber mais sobre o projeto, acesso o link: http://www.se.gov.br/index/leitura/
id/1854/Sergipe_de_Todos.htm 

1 Este serviço é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado.

http://www.se.gov.br/index/leitura/id/1854/Sergipe_de_Todos.htm
http://www.se.gov.br/index/leitura/id/1854/Sergipe_de_Todos.htm
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cenário midiático sergipano e adoção de mudanças profundas na for-
ma como o Estado vê a imprensa, e vice-versa. 

É fato que a mídia (em Sergipe, no Brasil, no mundo) ainda define a 
agenda pública, canaliza as demandas e, na maioria das vezes, condi-
ciona a atenção dos gestores para fatos amplamente discutidos pelos 
meios de comunicação. É assim cotidianamente: quantas vezes assis-
timos temas adormecidos virem à tona através da mídia, ganharem 
visibilidade, força, voz na sociedade, e serem colocados como priori-
dade pelo governo, que se vê “forçado” a refazer seu plano de ações 
e investimentos? 

A mídia tem este poder, mas o governo não pode se sentir intimi-
dado. Trabalhamos diariamente para que o plano de ações do atual 
governo transcenda o mero registro informacional e seja repercu-
tido como agenda pública na mídia. E quando surgir a pressão mi-
diática, a nossa postura deve ser de quem detém a informação e as 
ferramentas para desenvolver ações, e adotar medidas que minimi-
zem os fatos negativos. Através do Mídia e Governo, devemos garantir 
o direito da sociedade à informação, e para isso é preciso travar um 
diálogo honesto com a imprensa sergipana. O que deve ser tratado na 
arena de discussão é o que for de INTERESSE PÚBLICO, não de INTE-
RESSE DO PÚBLICO. 

A comunicação deve privilegiar o interesse coletivo. E cabe ao 
governo atuar para que os veículos de comunicação gerem conteú-
do que promova conhecimento e inclusão informacional. Quem deve 
ganhar SEMPRE é o cidadão. 

“O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, 
a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, 
para nos fazerem parentes do futuro”. Mia Couto, em Terra So-
nâmbula2. 

2 COUTO, Mia. Terra Sonâmbula. São Paulo, 2007. Ed.Companhia das Letras. 
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Resumo
 Este artigo apresenta de que forma o Departamento de Ciên-

cia e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde vem apostando na divulgação cientí-
fica como uma importante alternativa para aproximar pesquisadores, 
profissionais e gestores da saúde, buscando garantir que um número 
cada vez maior de pessoas sejam beneficiadas por meio da utilização 
de resultados de pesquisas.

Introdução

A partir de 1990, intensifica-se no cenário internacional o debate 
sobre a importância da pesquisa científica e dos sistemas e serviços 
de saúde. O Brasil vem participando ativamente desse processo, bus-
cando na ciência e na tecnologia as respostas para os principais pro-
blemas de saúde do país. 

Com esse objetivo, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde comprometeu, entre 2003 
e 2007, mais de R$ 410 milhões no fomento à pesquisa em saúde. Vale 
frisar que esses recursos são incrementais aos oriundos das demais 
áreas do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
do Ministério da Educação, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e das agências estaduais de fomento. 
Algumas dessas agências alocaram recursos adicionais de seus orça-

1 Departamento de Ciência e Tecnologia / Ministério da Saúde – renata.maia@saude.
gov.br 

2 Departamento de Ciência e Tecnologia / Ministério da Saúde – suzanne.jacob@sau-
de.gov.br 

Divulgação científica: 
importante ferramenta para o 
desenvolvimento da saúde
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mentos e dos Fundos Setoriais de Saúde e Biotecnologia nos projetos 
apoiados pela Secretaria.

A SCTIE realiza, por meio do seu Departamento de Ciência e Tec-
nologia (Decit), duas modalidades de fomento. Uma delas é o fomen-
to de âmbito nacional, por meio da publicação de editais em temas 
prioritários para o SUS. Para esses editais, foram destinados, desde 
2003, R$ 292 milhões. Há também projetos nacionais que, dada as 
suas especificidades, foram contratados diretamente e mobilizaram 
cerca de R$ 67 milhões. 

A outra modalidade é o fomento descentralizado, por estado da 
federação, que, por meio do Programa Pesquisa para o SUS: gestão 
compartilhada em saúde, contribui de forma importante para a re-
dução das desigualdades regionais na área da ciência e tecnologia em 
saúde. Desde 2003, foram investidos cerca de R$ 51 milhões no Pro-
grama.

Todo o processo de fomento é realizado de forma democrática, 
com a participação de pesquisadores, gestores e profissionais de saú-
de, num longo processo que tem início com as oficinas de prioridades 
de pesquisa, passa pelo julgamento e contratação dos projetos, pela 
avaliação dos resultados alcançados e culmina com a incorporação 
desses resultados no SUS. 

Em 2007, os primeiros projetos financiados foram concluídos e 
avaliados, trazendo em seu bojo um grande desafio: como estimular/
promover a utilização do conhecimento científico no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde?

Desenvolvimento

 Ainda não existe no Brasil, assim como na maioria dos países 
em desenvolvimento, uma cultura de utilização de evidências científi-
cas. Ao contrário, no país há um enorme distanciamento entre repre-
sentantes da academia e gestores da área da saúde. Para a solução 
de determinados problemas, seria necessário apenas por em prática 
conhecimentos já existentes. “As políticas para a melhoria da saúde 
das populações devem adotar e implementar os conhecimentos e as 
ferramentas que já estão disponíveis” (Brasil, 2007). O Departamento 
de Ciência e Tecnologia vem, portanto, confiando na divulgação cien-
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tífica como uma importante estratégia de aproximação entre gestão e 
academia. Trata-se de uma tentativa de amenizar o chamado know-do 
gap, ou seja, a lacuna entre o que se sabe e o que, de fato, é utilizado 
em benefício das pessoas. 

É costume entre os pesquisadores garantir a publicação de artigos 
científicos com os resultados de suas pesquisas em renomadas revis-
tas especializadas, o que lhe confere prestígio entre seus pares. No 
entanto, por uma questão cultural – e não por falta de compromisso 
social – na maioria das vezes, idêntica preocupação não existe quando 
se trata de divulgar seus achados e suas descobertas para o público 
dito “leigo”.   

Diante disso, os conhecimentos produzidos por meio das pesquisas 
financiadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos têm passado por um processo de “tradução”, sob a responsabi-
lidade de jornalistas, para uma linguagem não especializada. Em se-
guida, esses textos são amplamente veiculados, seja via web, seja em 
meio impresso, facilitando e ampliando as possibilidades de acesso 
pelo público. Até então, foram produzidos quinze boletins informati-
vos com os principais resultados de cerca de 300 pesquisas realizadas 
com recurso público. Esses boletins destinam-se, especialmente, aos 
gestores da saúde, sendo também enviados a divulgadores científicos, 
instituições de ciência e tecnologia e representantes da comunidade 
acadêmica.

Uma novidade é a Base de Dados Gerencial do Decit, desenvolvida 
em PHP, e que será, em breve, disponibilizada no Portal Saúde. Esse 
sistema, de fácil manuseio, apresenta todas as informações sobre o 
fomento realizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia. Nele, 
gestores da saúde, divulgadores científicos e qualquer outro cidadão 
que deseje conhecer os projetos financiados pelo Ministério da Saú-
de, poderão acessar todos os dados, bem como explorá-los da forma 
que preferir, seja apenas capturando informações úteis, seja criando 
tabelas e gráficos para utilização em textos jornalísticos e/ou científi-
cos. Por se tratar de uma ferramenta de democratização de informa-
ções sobre ciência e tecnologia, a Base de Dados Gerencial do Decit 
configura-se, para o Departamento, como uma nova alternativa de 
divulgação científica.

Com essas iniciativas, o Decit espera contribuir para a adoção de 
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decisão baseada em evidências na gestão da saúde pública no Brasil. 
É sabido que na prática da gestão, todo tipo de informação é e precisa 
ser levada em consideração, mesmo as referências tácitas – constru-
ídas basicamente a partir da experiência de vida do dirigente. No en-
tanto, não se deve esquecer que o conhecimento científico, diferen-
temente dos outros tipos, tem seu processo de produção submetido 
ao escrutínio de uma coletividade institucionalizada de profissionais. 
Somente após passar, com sucesso, por mecanismos de validação es-
tabelecidos pela comunidade acadêmica, os resultados da pesquisa 
científica são reconhecidos e aceitos.

Ainda assim, a incorporação de resultados de pesquisas nos sis-
temas de saúde configura, no Brasil e no mundo, um grande desafio 
para a administração pública. Os países em desenvolvimento têm bus-
cado diferentes estratégias para obter e disponibilizar aos tomadores 
de decisão informações válidas e relevantes, e garantir que sejam uti-
lizadas para aperfeiçoar, progressivamente, tanto a gestão estratégica 
do sistema e serviços, quanto a atenção prestada à população, otimi-
zando recursos humanos, físicos, tecnológicos e financeiros. 

Nesse contexto, o Brasil tem apostado na divulgação científi-
ca como caminho mais adequado para promover uma aproximação 
entre gestores da saúde e pesquisadores e estimular a tradução dos 
resultados das pesquisas científicas em benefícios reais à população. 
Isso porque todo o investimento do Ministério da Saúde e de seus par-
ceiros em ciência e tecnologia não se justificaria não fossem as melho-
rias que as pesquisas financiadas podem proporcionar às condições 
de saúde e de vida da população. 

Um aspecto relevante é que num país de dimensões continentais, 
reconhecer e considerar as diferenças sócio-culturais e econômicas 
pode ser determinante para o sucesso ou o fracasso de uma ação. Isso 
porque nem sempre a estratégia mais adequada para uma região será 
acertada para outra. O Ministério da Saúde não pode, por exemplo, 
utilizar a Internet como único veículo de distribuição de informações 
quando aproximadamente metade dos municípios brasileiros não dis-
põem de provedor de acesso local à Rede. Tal fato, entretanto, não 
justifica o descarte dessa ferramenta tão importante, e sim a associa-
ção a outras menos expressivas no mundo globalizado, na perspecti-
va de aumentar o raio da disseminação. Trata-se, pois, de um grande 
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desafio.
Uma estratégia interessante para discutir esse desafio ocorreu 

em 2007: o evento Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e inovação 
para o SUS, ocorrido em Brasília. Foi um momento de importantes 
debates sobre a situação atual e as perspectivas da ciência, tecnologia 
e inovação em saúde no Brasil. Antes do evento, foram realizados en-
contros de redes, oficinas de avaliação de resultados de pesquisa, um 
seminário internacional de avaliação de tecnologias em saúde e um 
seminário sobre disseminação de informações científicas. A discussão 
sobre a disseminação científica envolveu representantes da revista 
Ciência Hoje On-line, do Portal Scidev.net, do Canal Saúde/Fiocruz, 
entre outros.

Ademais, a cooperação com instituições como o Conass, o Cona-
sems, o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciên-
cias da Saúde (Bireme) e a Fiocruz, que tem sido de grande importân-
cia para aproximar os gestores da informação científica.

Além disso, a SCTIE participa de projetos internacionais de disse-
minação científica, com destaque para o Evidence-Informed Policy 
Network (EVIPnet), rede coordenada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) que propõe estratégias para estimular a cultura de utili-
zação de evidências científicas entre os gestores.

Conclusão

Apostando na máxima disseminação do conhecimento científico 
como principal forma de favorecer o seu uso na gestão da saúde e 
conhecendo a diversidade do público a que pretende atingir, o Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia tem optado por diversificar as ferra-
mentas e os canais adotados. Essa estratégia embute a certeza de que 
nenhuma ação será por si só, capaz de despertar para a utilização do 
conhecimento no SUS, o que pode, sim, ser alcançado por um conjun-
to de meios de divulgação científica que tenham o mesmo objetivo. 
A intenção é sempre envolver o maior número de atores que possam 
contribuir nesse processo, como gestores, pesquisadores e formado-
res de opinião.  

Nesse processo, a ciência, a comunicação e a saúde desempenham 
diferentes papéis, que confluem para um único objetivo: aplicar os 
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benefícios dos estudos científicos a um número cada vez maior de 
pessoas, de forma universal e abrangente, que agregue valor à prá-
tica da atenção á saúde, a partir da apropriação dos resultados das 
pesquisas. 
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Os trabalhos desta seção resultam do esforço de jovens 
estudantes de graduação que tomaram a comunicação 
pública da ciência, particularmente o jornalismo científico, 
como objeto de estudo. Foram apresentados e discutidos 

em sessões animadas por discussões calorosas, dúvidas, propostas 
de colaboração, trocas teóricas e metodológicas e, sobretudo, muita 
disposição para entrar de vez no mundo desafiador da pesquisa. São 
todos projetos de iniciação científica, grande parte deles financiados 
com bolsa do CNPq ou das próprias instituições de origem. Destacam-
se, em primeiro lugar, pela diversidade temática: há estudos de re-
cepção, mensuração, revisão de literatura, análise de discurso, relatos 
de experiências e avaliação de práticas comunicativas relacionadas à 
divulgação científica pela mídia, impressa e eletrônica. Destacam-se, 
também, pelo agendamento de novos enfoques teóricos, sinalizando, 
de um lado, uma releitura das teorias sociais críticas, e, de outro, um 
ensaio dialógico com a história, a filosofia e a sociologia da ciência em 
sua vertente construtivista. Percebe-se, como ponto comum, uma re-
jeição à visão clássica de ciência (conhecimento verdadeiro, autônomo, 
desinteressado, produto de mentes especiais) e uma aproximação, ain-
da que tímida, à visão de ciência como atividade humana paradoxal, 
capaz salvar vidas, mas também produzir riscos e mortes. Ao abrir es-
paço para a iniciação científica o I Encontro Norte-Nordeste de Jorna-
lismo Científico fez quatro grandes apostas. A primeira é que havia, de 
fato, no Brasil e, particularmente nas regiões Norte-Nordeste, alunos 
de graduação engajados em projetos de iniciação científica estudando 
as complexas relações comunicação-ciência-sociedade. A segunda, é 
que o encontro poderia abrir, como de fato abriu, um espaço de inter-
locução e divulgação para trabalhos dessa natureza. A terceira é que é 
pela iniciação científica que a pesquisa, nesse rico campo da comunica-
ção pública da ciência, pode se desenvolver e se consolidar, ampliando 
grupos, linhas e projetos de pesquisas, inclusive em programas de pós-
graduação. E, por fim, que as leituras da prática jornalística expressa, 
também pelos trabalhos de iniciação científica, podem contribuir para 
estimular e orientar um tratamento diferenciado aos assuntos de ciên-
cia e tecnologia, nos diferentes tipos de mídia. É com esse espírito que 
se recomenda a leitura dos próximos capítulos.

(Organizador)
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Emmanuelle Monike Silva Feitosa1 
Cidoval Morais de Sousa2 

Resumo

A pesquisa se propõe a analisar o espaço e o formato noticioso que 
foram dados às reportagens sobre os assuntos de ciência e tecnologia 
veiculadas nos telejornais noturnos das duas mais antigas emissoras 
de Campina Grande: a TV Borborema e a TV Paraíba. Adotou-se como 
recorte temporal os meses de outubro e Novembro de 2007. Foram 
observados, ainda, os padrões das emissoras referentes à exibição das 
notícias de C&T e as fontes consultadas.

Introdução

As relações comunicação, ciência e sociedade apresentam parti-
cularidades que os estudos nos campos da comunicação, da história e 
da sociologia da ciência ainda não conseguiram trazer a público, seja 
porque ainda não foram percebidas, seja porque apresentam um nível 
de complexidade diferenciada, em relação a outros fatos e/ou fenô-
menos. É o caso, por exemplo, do tratamento que as mídias regionais 
e/ou locais, em especial as emissoras de TV, dispensam, em seus tele-
jornais, aos fatos de natureza científica e tecnológica (SOUSA, 2006)

A Televisão Regional se constrói como experiência, dos modelos 
totalizantes e totalizadores aos quais se afilia para viabilizar-se como 
empreendimento empresarial, das representações dominantes sobre 
o ser e o fazer televisivo, e do cotidiano das forças sociais locais, com 

1 Graduada em Comunicação Social – Jornalismo, Bolsista do Programa de Iniciação 
Científica da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.  

2 Jornalista, Doutor em Geociências pela Universidade de Campinas/SP e Professor de 
Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. 

Ciência e tecnologia na televisão 
regional – a experiência paraibana
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as quais negocia, de forma permanente, a sua identidade (SOUSA, 
200). Independente da sua natureza, pública, comercial, educativa, 
não existe como um modelo pronto, acabado, definitivo; modela-se 
nas interações com as forças regionais, em processos que envolvem 
disputas mercadológicas, nichos de mercados, lobbies políticos, audi-
ência e orientação de conteúdos.

Nos últimos anos investigadores das áreas de comunicação, socio-
logia e especialistas em divulgação científica vêm procurando cons-
truir matrizes teóricas e metodológicas para investigar as relações mí-
dia e ciência. A idéia geral é que a divulgação científica representa um 
canal favorável à compreensão pública da C&T e, ao mesmo tempo, 
um importante agente informador/formador, que nutre e se nutre do 
processo de popularização do conhecimento (PINEDA, 2003).

Mas sabe-se, também, que uma coisa é o público informado e ou-
tra completamente diferente é o público formado. No primeiro caso 
predomina, no máximo, a especulação; no segundo, o público é capaz 
de manejar, compreender e traduzir códigos culturais diferentes. A 
formação, segundo PINEDA (2003), exige um nível de conhecimento 
que permite argumentar, sustentar, discutir, discordar baseado em 
pressupostos sólidos acerca de aspectos tecnocientíficos.

A educação científica, no entender da autora, deve ser pressupos-
to da divulgação científica, ao atuar como ponte entre o laboratório 
ou centros de pesquisa e inovação e a sociedade. Por isso, deve pro-
porcionar a construção de uma mentalidade nova, que possa encarar 
a ciência não apenas como algo dado, definitivo, mas como constru-
ções abertas que podem ter diferentes leituras.

Nessa perspectiva, a divulgação oferece um espaço de reflexão 
e aprendizagem importante tanto para o divulgador quanto para a 
sociedade e, também, para a comunidade científica. Entre a Ciência 
e a Sociedade, como frisa a autora, ainda há um grande vazio que a 
divulgação cientifica séria, criteriosa, ética, sobretudo, pode ocupar 
com propósitos educativos transformadores.

É nessa dimensão que a mídia tem, a nosso ver, uma tarefa impor-
tante: comunicar Ciência, nessa perspectiva, não é apenas dar publi-
cidade, traduzir, reconstruir discursos, projetar o conhecimento, mas, 
principalmente, sinalizar com possibilidades de redução do fosso que 
existe entre os que conhecem, produzem conhecimento, e os que não 
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produzem e nem têm acesso (VESSURI, 2002).
O presente estudo sugere um pacto de releitura das relações ci-

ência e mídia a partir dos limites e das possibilidades oferecidos pela 
Televisão Regional, considerada aqui em toda sua complexidade e não 
apenas pela abrangência geográfica de seu sinal ou pelos vínculos 
identitários estabelecidos com o local no qual encontra-se instalada. 

Considerando que a televisão regional é um espaço privilegiado 
de interações discursivas, de experimentação de linguagens textuais e 
imagéticas, de agenda constante de fatos de toda sorte, os objetivos 
desse projeto são:

Investigar se no contexto da produção noticiosa local os as-• 
suntos de ciência e tecnologia são contemplados;
Analisar os padrões de linguagem utilizados para a construção • 
de notícias de C&T;
Verificar se há diferenças de padrões entre emissoras;• 

 Esta é uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa e toma-se 
como corpus os principais telejornais das duas emissoras de TV mais 
tradicionais instaladas na cidade de Campina Grande. A seleção inicial 
recaiu sobre os telejornais produzidos para o chamado horário nobre 
(das 19h às 22h), nas seguintes emissoras: TV Paraíba e TV Borbore-
ma, mas a investigação estendeu-se, também, aos noticiários do meio 
dia porque em alguns casos as notícias de C&T tiveram mais espaço no 
telejornal diurno do que no noturno.

 O estudo se concentra na análise dos telejornais produzidos 
e exibidos no mês de outubro e novembro de 2007, respectivamente, 
período em se realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e 
o Encontro de Iniciação Científica da Universidade Estadual da Paraí-
ba, que mobiliza pesquisadores e estudantes de todo estado. Não se 
pretendia de início, dar ênfase a freqüência com que os fatos de C&T 
aparecem na TV, embora isso não pudesse ser desconsiderado como 
dado. A questão central era avaliar os arranjos discursivos que “emba-
lam” a notícia de C&T para o público.

O JPB 2ª edição, da TV Paraíba foi disponibilizado, inicialmente, 
pelo site da própria emissora, para que sejam observadas as reporta-
gens já editadas e veiculadas; o bloco de exibição; a duração; a abor-
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dagem dada pelo repórter, bem como o foco dado na apresentação da 
reportagem de C&T.

Quanto à análise da produção noticiosa, tivemos acesso a alguns 
releases, pautas e espelhos dos telejornais para analisarmos como e 
através de que meio o assunto chegou à redação, como a produção 
pautou a notícia e com que formato esta foi ao ar. Já o Borborema No-
tícias, da TV Borborema, foi disponibilizado através das nossas visitas 
junto à produção da emissora.

Para a confecção dos mapas, sugeridos nos objetivos, serão anali-
sados (detalhadamente) o tipo de conteúdo publicado relacionado à 
C&T: o que aparece mais? Em que circunstância? Qual é o apelo noti-
cioso? Quem são as fontes? É produto da região, do Estado, do País? 
Uma outra análise sugere pesquisar os gêneros explorados (é total-
mente informativo? Há manifestação de opinião? Verificam-se tenta-
tivas de interpretação, de estabelecimento de relações da C&T com 
fatos do cotidiano da região?); por último sugere-se saber o que está 
por trás do aparente, ou seja, se a notícia traz implícita uma visão de 
ciência e de tecnologia e, principalmente, de suas funções sociais.

A pesquisa concebe-se como “um diálogo crítico e criativo com 
a realidade”, como a possibilidade de “aprender a aprender e, como 
tal, faz parte todo o processo educativo e emancipatório” (DEMO, 
1991:28). O conhecimento que se persegue não se constrói por re-
gularidades, mas num processo dinâmico que envolve associações, 
dissociações, ressignificações, negociações de sentido, disputas, con-
flitos, contradições, controvérsias, ação.

Desenvolvimento

A partir daqui mostraremos resultados parciais que foram perce-
bidos a partir das pesquisas bibliográficas e de campo. Dois dos prin-
cipais objetivos desse projeto são: verificar a abordagem e o espaço 
dados às notícias de C&T pelos telejornais locais veiculados no chama-
do horário nobre (19h às 22h).  

No caso da TV Paraíba, nosso objeto de estudo era o JPB 2ª edição, 
mas o JPB 1ª edição também foi analisado porque serviu como refe-
rência para nossa análise comparativa.  Ambos os telejornais são da 
mesma emissora, mas veiculam em horários diferenciados, portanto 
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inicialmente analisamos dados que podem indicar flexibilização de cri-
térios editoriais, já que cada telejornal mantém suas particularidades 
e interesses jornalísticos: duração do programa (fade); espaço dado às 
notícias de C&T; audiência do telejornal com os das outras emissoras 
no mesmo horário; número de telespectadores por programa.

Perfil das principais emissoras de 
TV de Campina Grande 

TV Borborema
Foi a primeira emissora de televisão da Paraíba. Assis Chateau-

briand determinou a inauguração de uma antena de TV em Campina 
Grande em 1961. A TV Borborema entrou em fase experimental em 
15 de Setembro de 1963, quando produziu os seus primeiros progra-
mas. Inaugurada oficialmente em 14 de março de 1966, em Campina 
Grande-PB, é pertencente aos Diários Associados. Foi Emissora pró-
pria da Rede Tupi até o seu fim em 18 de Julho de 1980. Com o fim da 
Rede Tupi, a TV Borborema integra a REI - Rede de Emissoras Indepen-
dentes, liderada pela TV Record de São Paulo e TVS do Rio de Janeiro. 
Em seguida, passa a integrar a Rede Globo, permanecendo até 31 de 
dezembro de 1986, quando torna-se afiliada da Rede Manchete. Em 
1989 trocou a Rede Manchete pelo SBT, onde está até hoje. O telejor-
nal veiculado no horário nobre na emissora é o Borborema Notícias.

TV Paraíba
A TV Paraíba é a afiliada da Rede Globo de Televisão na cidade de 

Campina Grande, Estado da Paraíba. Foi inaugurada em 1 de Janeiro 
de 1987. Hoje a emissora cerca de 70% do estado (Agreste, Cariri-cu-
rimataú, Sertão, Alto-sertão e agumas  cidades do Brejo). Segundo o 
IBOPE/2007, a TV Paraíba tem 1.307.971 telespectadores potenciais. A 
TV Paraíba e a TV Cabo Branco (João Pessoa) dividem algums progra-
mas (Bom Dia Paraíba, JPB 1ª edição, Globo Esporte, Paraíba Comuni-
dade) e veiculam outros separadamente (Paraíba Notícias e Paraíaba 
Agora – boletins informativos em alguns intervalos comerciais – e  o 
telejornal noturno do horário nobre, o JPB 2ª edição).

Resultados
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Abaixo traçamos uma tabela com informações sobre as notícias 
de C&T veiculadas pelas TVs Paraíba e Borborema entre outubro e 
novembro de 2007. 

Quadro de notícias veiculadas sobre c&t pela tv paraíba 
no período de outubro a novembro de 2007

DIA JORNAL ASSUNTO VT FONTE DURAÇÃO VT

05/10 JPB 11 Fetec/Jovem FAPESQ2     3’17”

22/10 JPB 1 Seminário/
Tratamento/

Dor

Secretaria
de Saúde 
Municipal

    1’30’’

22/10 JPB 1 Projeto Irrigação/
Lagoa Seca

 ONG      2’40”                   

24/10 JPB 1 Equipamento/Pára-
Raios

UFCG      2’05’’

01/11 JPB 23 Pesquisa/Mosquito/
Dengue 

UEPB      1’39”

03/11 JPB 2 Forno/Água UFCG      2’32”

27/11 JPB 1 Encontro de Iniciação 
Científica/UEPB

UEPB      2’00”

28/11 JPB 2 Projeto Reuso/Água UEPB      1’56”

Pelo que observamos até agora, sobre a TV Paraíba já é possível 
ensaiar algumas inferências. Vejamos:

Há notícias de C&T que o JPB 2ª edição não veiculou no seu • 
horário (apenas o JPB1ª trouxe);
Os telejornais pautaram C&T, especificamente no caso das • 
notícias destacadas no quadro, porque acontecia um evento 
relacionado no mesmo período (outubro: Semana Nacional de 
C &T; novembro: Encontro Estadual de Iniciação Científica);
As fontes de informações para 80% das notícias veiculadas so-• 
bre C&T, só neste período estudado, foram as universidades 
locais;
O tempo de duração das reportagens que saíram no JPB 1ª • 
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edição (um minuto e meio a três minutos) variou em relação 
ao tempo de outras matérias sobre o mesmo assunto no JPB 
2ª edição (um minuto e meio a dois minutos). 

Quadro de notícias veiculadas sobre c&t pela tv borborema 
no período de outubro a novembro de 2007

DIA JORNAL ASSUNTO VT FONTE DURAÇÃO VT

04/10 BN4 Fetec/Jovem FAPESQ     1’30’’

Pelo que foi observado na TV Borborema já é possível ensaiar algu-
mas inferências. Vejamos:

Durante o período analisado, só uma notícia de C&T foi veicu-• 
lada no telejornal noturno da emissora; 
O telejornal se pautou sobre C&T, especificamente no caso • 
dessa notícia, porque acontecia um evento relacionado no 
mesmo período (outubro: Semana Nacional de C&T); 
A fonte de informação foi uma instituição de pesquisa científi-• 
ca de renome nacional, com sede em Campina Grande; 

Retomando os objetivos iniciais desse projeto, podemos afirmar 
que no contexto da produção noticiosa local, particularmente 
nos telejornais da TV Paraíba e TV Borborema, assuntos de 
Ciência e Tecnologia foram divulgados pelas emissoras, muito 
provavelmente em função dos eventos já relacionados aqui, 
que se realizaram no período. 
 A pesquisa bibliográfica juntamente às análises do JPB 2ª 
edição e do Borborema Notícias das emissoras, constataram 
que há fatores bem decisivos na formatação e montagem do 
telejornal, de acordo com sua linha editorial, horário, público e 
duração.  Nesse sentido, pode-se afirmar possíveis diferenças 
de critérios noticiosos entre telejornais, por exemplo, até da 
mesma emissora. Dependendo até do número de notícias 
policiais, consideradas mais “quentes” para o jornalismo local, 
as notícias de C&T, ainda que produzidas por entidades locais, 
se tornariam secundárias.  (MAGLIACCIO 2002) diz que:
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Às vezes, o avanço científico é tão espetacular que se torna no-
tícia obrigatória, e o jornal não pode deixar de registrá-la. Mas, 
não são só os avanços espetaculares que fazem a ciência e, por 
esse motivo, com frequência o trabalho do pesquisador costuma 
passar ignorado e incompreendido. Por outro lado, o progesso 
da ciência depende direta ou indiretamente de que o público o 
compreenda, pois dele saem seus representantes encarregados 
de fazer as leis e traçar as políticas, inclusive a científica.

Dentre os conteúdos levantados percebeu-se que temas envol-
vendo questões de saúde e água prevaleceram. No caso da água, pelo 
menos duas matérias envolviam pesquisas sobre tratamento e reu-
tilização. No caso de saúde, uma pesquisa sobre dor e outra sobre 
dengue se destacaram nos noticiários da TV Paraíba. Três questões 
se destacam como agendda, envolvendo a capacitação de profissio-
nais para a divulgação científica, a flexibilização dos pesquisadores e a 
abertura para a comunicação midiática e, principalmente, o lugar do 
público a quem se destina os produtos da ciência e da mídia. Qual é 
o lugar dele nesse processo? Receptor passivo? Não haveria um outro 
modelo que o incluísse? Nossa pesquisa dificilmente responderá a es-
sas perguntas, mas consideramos importante registrá-las.
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Resumo:

Informar sobre as novas conquistas científicas é o papel funda-
mental da mídia. O presente trabalho objetiva esclarecer os proble-
mas de se produzir o jornalismo em ciência por meio de uma análise 
detalhada de uma matéria do jornal diário “O Mossoroense”, veicula-
da no dia 26 de março de 2008. Uma maneira de percepção de falhas 
profissionais e confusão de conceitos desta atividade. 

Introdução 

Popularizar o conhecimento produzido em centros de pesquisa e 
universidades é a função a ser desempenhada pelo jornalismo cienti-
fico, o qual, dessa forma, apresenta-se como uma atividade principal-
mente educativa. 

O jornalista, na redação de texto sobre ciência, deve ser simples 
e direto na sua linguagem, eliminando a aridez do assunto que tra-
ta. Seus cuidados para se  produção de um bom trabalho necessitam 
acontecer ainda do estudo do conteúdo e na coleta de informações 

1 Acadêmica do 8º período em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

2 Acadêmico do 4º período em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

3 Acadêmica do 4º período em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

4 Orientadora, UERN
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advindas das fontes. 
O propósito desse trabalho é averiguar as dificuldades existentes 

na configuração do jornalismo em ciência. Para isso, analisamos uma 
matéria selecionada na editoria “Regional” do jornal “O Mossoroen-
se”, do dia 26 de março de 2008, e fundamentando-se em alguns teó-
ricos da área, o tema foi desenvolvido de modo a evidenciar as falhas 
dos profissionais envolvidos, bem como, a concomitante confusão de 
conceitos. 

Pormenorizando a discussão e ainda facilitando o entendimento, o 
artigo encontra-se dividido em três sessões.

Fontes e divulgadores do conhecimento: 
o controle sobre a notícia

A produção e divulgação de matérias sobre C&T proporciona a 
formação de uma cultura científica e de uma evolução educacional 
para o grande público, daí a importância dos meios de comunicação 
de massa no acesso a esse tipo de  informação; o que de acordo com 
Oliveira (2002, p.13), está previsto na Declaração

Os benefícios resultantes das pesquisas devem se direcionar à pró-
pria sociedade, cujo dinheiro abastece os cofres públicos, principais 
responsáveis pelos investimentos destas atividades. Assim sendo, 
“os governos em todos os níveis e os pesquisadores de modo geral 
têm o dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na 
área...” (OLIVEIRA, 2002, p.13-14). As pessoas comuns passam a ter 
a oportunidade de descobrimento das reais causas e conseqüências 
dos problemas presentes no cotidiano, melhorando, por conseguinte, 
o bem-estar social.

Tornar público por intermédio dos medias a ciência e a tecnologia, 
é uma maneira de socializar o conhecimento. Fato que permite o in-
centivo de divulgação por parte dos órgãos governamentais, institu-
tos de pesquisa e universidades. 

No trabalho dos jornalistas falta, muitas vezes, uma abordagem 
mais criteriosa acerca das questões científicas. Ao recolherem os da-
dos da matéria, não se preocupam com sua validade e veracidade, 
sequer possuem visão crítica e são subservientes a suas fontes. Con-
soantes Oliveira (2002, p.49), um profissional de comunicação compe-
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tente deve, quando necessário, admitir que não sabe e perguntar ao 
cientista aquilo que não ficou bem entendido, evitando transmitir ao 
público, informações equivocadas ou inadequadas.

Também o jornalista científico, ao se postar diante de uma fonte 
em ciência e tecnologia, tem a função de ser vigilante quanto aos inte-
resses desta, já que os especialistas estão envolvidos por vínculos de 
toda ordem. A negligência em relação a esse aspecto tem feito com 
que o comunicólogo se torne refém de um especialista e comprometa 
o serviço que está desenvolvendo.

Por acreditar na neutralidade desse tipo de fonte, seja ela um 
pesquisador, cientista ou técnico, e por sua habitual superficialidade 
na coleta e confirmação das informações, a maioria dos jornalistas 
desconhece a aproximação entre ciência e poder, ciência e capital. 
Ignora a constituição da ciência e tecnologia em mercadorias, cujos 
compromissos comerciais, políticos e ideológicos revelam-se salva-
guardados. 

A redação científica é passível de receber controle de códigos ético 
e profissional do outro grupo, não estando, assim, restrita aos cuida-
dos do segmento jornalístico. E desse modo, a busca por informações 
mais detalhadas sobre a pesquisa de um cientista, por exemplo, pode 
encontrar resistência das fontes. (BURKETT, 1990, p. 177). 

Todavia, a tarefa do jornalista é executar da melhor maneira a sua 
função. Se estar diante de um bloqueio de informação, caberá a ele 
ser ágil e ousado na superação do problema. Burkett (1990, p.183) 
diz que o profissional é capaz de conseguir aquilo de que precisa re-
alizando chamadas telefônicas a pesquisadores donos de trabalhos 
semelhantes. 

Uma outra dificuldade na procura de notícias sobre ciência é a cen-
sura total e o sigilo que visam à segurança e defesa nacionais. Quando 
um determinado estudo tem a necessidade de ser criteriosamente de-
senvolvido, requer um tempo maior para ser exposto publicamente; 
porém “a rigidez do sistema da informação científica pode ter retar-
dado por vários anos o reconhecimento público e médico de que as 
crianças eram vulneráveis à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, 
AIDS” (BURKETT, 1990, p. 179). Esse tipo de controle se traduz em um 
risco que a população enfrenta. 

Escrever sobre C &T exige do comunicólogo uma postura séria 
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frente aos dados selecionados, por mais entediante que seja, este 
não deve redigir de forma divertida com relação à pesquisa científica, 
constando na matéria o que coletou das fontes. Comentários exces-
sivamente críticos é outro fato a ser evitado; redatores podem ser 
desencorajados quanto a isso por receio de se caracterizar um libelo 
(difamação impressa). Em síntese, dizemos que o levantamento de da-
dos é a essência da notícia.  

A linguagem científica e a redação 
jornalística sobre ciência

A relação da informação dos cientistas com a imprensa, muitas 
vezes é demarcada pelo discurso ou prática comunicacional adotada 
por cada um dos lados, servindo como forma de demarcação das fron-
teiras que permeiam cada extremidade. Para explanarmos essa rela-
ção bilateral entre os cientistas e os jornalistas, iremos nos valer do 
estudo de Issac Epstein (1998), em Comunicação da Ciência, quando 
este conceitua e divide as práticas comunicacionais que especificam e 
caracterizam a redação de cada lado. 

Para nos prendermos à análise do discurso empregado pelos cien-
tistas, bem como pelos jornalistas, começaremos pelo que disse o es-
tudioso Wittgenstein (p. 65) “(...) falar uma linguagem é parte de uma 
atividade ou uma forma de vida”. Para tanto, sabe-se que os idioletos 
empregados por cada uma das partes desse “jogo” nada mais é do que 
reflexo da atividade e postura que cada ofício exige de seus atores. 

Entender o prisma que tange a relação mediada pela linguagem 
e as práticas de comunicação adotadas pelos cientistas e jornalistas, 
ajuda a explicar a distância que existe entre essas categorias, que 
como denuncia Epstein, 

muitos cientistas desconfiam dos jornalistas e criticam suas re-
portagens por infidelidade, simplificação exagerada ou eventual 
sensacionalismo. Os próprios jornalistas criticam, muitas vezes, a 
maneira pela qual a ciência é apresentada pela mídia. (EPSTEIN, 
1998, p.60). 

A demarcação das práticas de discurso adotadas a fim de divul-
gar a informação de cunho científico, Epstein a dividiu em duas ca-
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tegorias. Fora constatado pelo autor que na primeira fase a ralação 
se restringe aos próprios cientistas, e se dá por meio de congressos, 
publicações de artigos, etc. Na prática lingüística adotada pela clas-
se científica é muito comum o uso de jargões, de termos altamente 
técnicos, uma linguagem unívoca, direta, sem uso de recursos retóri-
cos. Estes pontos destacados pelo pesquisador, torna a disseminação 
das informações científicas mais seletiva, deixando de lado o públi-
co leigo, uma vez que para uma leitura fluente dos textos que teçam 
sobre as pesquisas e estudos dos cientistas é necessário um intenso 
conhecimento do assunto ao qual está sendo tratado.  Do contrário, o 
legítimo entendimento dos textos científicos acaba ficando no nicho 
da classe científica.

Já para justificar e explicar a situação no âmbito dos jornalistas, 
pode ser constatado pelos estudos de Epstein que a linguagem da im-
prensa é dotada de pontos que tendem ao sensacionalismo, procu-
rando sempre se valer de mecanismo de persuasão. Estes recursos, na 
grande maioria dos casos, é o que faz da linguagem jornalista ser mais 
compreensiva pela grande massa, uma vez que é ao grande público 
que seus textos são destinados. 

  Este hiato existente entre cientistas e jornalistas, como diz 
Epstein pode ser entendido como: 

[...] jogadores jogando jogos diferentes (Gitilin, 1980). [...] Os cien-
tistas valorizam ou deveriam valorizar mais a precisão na con-
firmação de seus resultados do que a pressa. A menor exatidão 
dos jornalistas pode, pelo menos em parte, ser atribuída ao seu 
emprego de linguagem natural ao invés de um código específico 
de uma especialidade. (EPSTEIN, 1998, p. 66).

A explicação e justificativa para a existência desta lacuna no entro-
samento entre atores científicos e da mídia pode encontrar explicação 
no fato de ambas as classes terem objetivos distintos diante de seu 
empirismo. O cientista, com o seu objeto de estudo, em boa parte dos 
casos está preso única e exclusivamente a sua pesquisa, assim, acaba 
sempre dialogando com outros cientistas, deixando em segundo pla-
no uma, mesmo que por ventura, divulgação de seu trabalho.

Já para o jornalista o que lhe importa é, como explica Pena (2005 
p.109), “[...] a alfabetização científica, a transmissão de valores, o for-
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talecimento da cultura nacional, a educação objetiva, criativa e parti-
cipativa. O jornalismo científico deve ser claro e eliminar a aridez do 
assunto que trata”.

Assim, os mesmos idioletos que caracterizam e delimitam cada 
uma das duas esferas também é responsável pela relação distante que 
há. De um lado, a ciência que não se permite ser decifrada, muitas 
vezes por insegurança; do outro há uma batalha, ou totalmente o con-
trário, uma rejeição, dos jornalistas em tentar decodificar a ciência, 
para temor dos cientistas.

Com a existência de um conflito que coloca à margem os cientistas 
versus jornalistas, uma pergunta torna-se pertinente a análise desta 
temática: afinal, se cientistas vivem soberanamente, contemplando as 
suas pesquisas como verdades absolutas, e jornalistas persistem na 
mediocridade de difundir esforços científicos com formas sensaciona-
listas e simplistas, qual é o objetivo do jornalismo científico?

Parafraseando Melo (2006), o ofício jornalístico no prisma da ci-
ência deve ser uma atividade educativa, direcionada à massa, pro-
movendo sempre a popularização do conhecimento acadêmico e dos 
centros de pesquisas. Ele afirma ainda que “deve gerar o desejo do 
conhecimento permanente, despertando o interesse pelos proces-
sos científicos e não pelos fatos isolados e seus personagens” (MELO, 
2006, p. 118).

Comungando da afirmativa do teórico, citada acima, o ideal seria 
que as notícias informassem mais, entretivessem e, em certos casos, 
até se posicionassem – defendendo um ponto de vista. Fazendo tudo 
isso sem sensacionalismo e sem encantamento exagerado com as ma-
ravilhas que a ciência e a tecnologia prometem. (BOAS, 2005, p. 23).

Em suma, o que se pode concluir da obra de Epstein é que existe, 
de fato, uma enorme distância entre as fontes das informações cientí-
ficas - o cientista, e aqueles que deveriam ser os atores de dissemina-
ção da informação científica - os jornalistas. 

Embora a lacuna decorrente da existência dos dois processos co-
municacionais “não ocorrem em espaços distintos e estanques, mas 
se interpenetram, formando um contínuo através dos quais se distri-
buem os suportes das mensagens” (EPSTEIN, 1998, p. 64), deve-se re-
verter este cenário o mais rápido possível, pois, encadeando-se pela 
reflexão de Ritton in Pena (2005, p. 117) “o jornalismo científico de 
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qualidade é, acima de tudo, uma atividade estreitamente humana, 
com implicações diretas no cotidiano socioeconômico e político de 
um país”.

Uma análise crítica

Para que haja concretização do exposto e validação deste artigo, 
escolhemos uma matéria divulgada sobre saúde, que dentro de uma 
plataforma maior é um assunto incluso na ciência, do jornal diário “O 
Mossoroense” para análise. Este veículo impresso faz parte da histó-
ria de Mossoró/RN, sendo considerado o terceiro jornal mais antigo 
do Brasil, com fundação em 17 de outubro de 1872. Ainda hoje, ele 
mantém a mesma proposta: defender os interesses políticos da fa-
mília Escóssia, sendo por isso, também conhecido como o “Jornal dos 
Escóssias”. 

Nossa análise consiste em identificar como os jornais impressos e 
diários fazem uso da área específica da Ciência & Tecnologia, como se 
dá a relação entre especialistas da área e o jornalista e qual o trata-
mento e critérios utilizados pelos jornalistas na construção das maté-
rias que abordam o jornalismo científico. 

Na matéria, datada de 26 de março de 2008, na editoria “Regional”, 
página 11, foi veiculada a matéria sem identificação ou assinatura do 
jornalista responsável “Doze animais com anemia infecciosa são sacri-
ficados pelo Ministério da Agricultura”. Na referida, o escritor fala de 
cavalos que precisaram ser mortos após ter sido identificado que eles 
estavam contaminados pela doença Anemia Infecciosa Eqüina (AIE). 

Por conseguinte, o jornalista explica porque os animais precisaram 
ser sacrificados, em virtude de uma obrigatoriedade prevista no Re-
gulamento de Defesa Sanitária Animal. No decorrer da exposição do 
caso, o profissional destaca a doença, mostrando causas, transmissão 
e sintomatologia.  

A matéria encontra-se em destaque na página, considerando a 
gravidade do assunto, cujo fator o jornalista também ressalta na ma-
téria “Este é o primeiro caso desta quantidade de animais serem iden-
tificados e sacrificados em uma mesma propriedade rural, cujo nome 
do proprietário foi preservado”. 

Conforme fundamentos de Oliveira (2002, p.44), “o uso e o abuso 
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da metalinguagem são bons recursos para aproximar o público leigo 
das informações científicas”. Ao utilizar esse meio, o jornalista cria 
uma atmosfera menos densa do conteúdo e facilita a compreensão 
do assunto, e consequentemente, a comunicação científica torna-se 
eficaz. 

No entanto, esse recurso não foi observado na matéria de análise 
deste trabalho. Ao materializar a leitura, percebeu-se que o jornalista 
incorreu a passíveis erros com o uso inadequado de termos técnicos. 
Por um especialista não ter sido procurado para falar sobre o assunto 
e explicar melhor como ocorre a doença, houve fragilidade com as 
palavras, o que mostra também que faltou aprofundamento e primor 
com o material abordado.  

Outra observação é que por não haver respaldo de informações de 
um profissional específico, pressupõe-se que o jornalista conseguiu as 
informações pela internet, um meio de comunicação ainda questioná-
vel informacionalmente. 

No início da matéria o jornalista constrói o lead5, mas a partir do 
terceiro parágrafo esquece-se o assunto principal da manchete e há 
apenas descrição da AIE. O profissional deixou de incluir informações 
complementares e importantes como qual das três formas que a do-
ença se manifesta (explicitadas na matéria) acometeu os doze cavalos, 
se o Ministério da Agricultura iria tomar alguma providência preventi-
va na região ou ainda como se deu a contaminação nos doze animais, 
como ele mesmo explicou na matéria: “A transmissão da doença se dá 
através de picadas de insetos hematófagos, principalmente as mutu-
cas (Stomoxys sp.), além de agulhas, seringas, esporas, freios, arreios 
ou outros utensílios contaminados com sangue infectado. Outras for-
mas de contaminação são através do sêmen e do leite”. 

Dessa forma, conclui-se que a matéria contém informações incom-
pletas e superficiais e, por isso, se torna frágil. Ademais, o jornalista 

5 Do ing. Lead (Comando, primeiro lugar, liderar, guiar, induzir, encabeçar). Abertura 
de texto jornalístico, na qual se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o 
fato essencial, o clímax da história. Resumo inicial, constituído pelos elementos funda-
mentais do relato a ser desenvolvido no corpo do texto. O lide torna possível, ao leitor 
que dispõe de pouco tempo, tomar conhecimento do fundamental de uma notícia em 
rapidíssima e condensada leitura do primeiro parágrafo. Deve ser redigido de modo a 
“fisgar” o interesse do leitor para a leitura de toda a matéria. Na construção do lide, 
o redator deve responder às questões básicas da informação: o quê, quem, quando, 
onde, como e por quê (embora não necessariamente a todas elas em conjunto).
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apenas descreve o ocorrido e a doença e se omite de críticas e opi-
niões, que como diz Oliveira (2002), um dos problemas existentes na 
área diz respeito ao relacionamento entre jornalistas e ciência, onde 
inexiste uma visão crítica e uma atitude subserviente do jornalista em 
relação ao outro. 

De acordo com Burkett (1990, p.46 ), existe um redator específi-
co em ciência em tempo integral, o que também não foi observado 
no estudo da matéria científica do jornal O Mossoroense. Para ele, 
“os controles orçamentários dos jornais menores forçam os editores 
a usarem poucas pessoas para cobrirem os vários tipos de fatos que 
acontecem mesmo na menor das comunidades” (BURKETT, 1990, 
p.46).

Em outras ocasiões, muitas vezes o jornalista se acha incapaz de 
abordar o assunto com mais profundidade, por medo de errar ou mes-
mo perguntar ao especialista. Um erro comum que deve ser evitado: 
“O bom jornalista não deve nunca ter receio de perguntar e de admitir 
que não sabe”. (OLIVEIRA, 2002, p. 49). 

Considerações Finais

O espaço nos jornais diários para atuação de jornalistas científi-
cos está cada vez mais disperso e superficial. Segundo Ritton in Pena 
(2005, p.110), hoje em dia, na prática todo mundo faz de tudo. O tema 
envolvendo saúde é um dos assuntos mais recorrentes na área do 
C&T, assim como a astronomia e o meio ambiente. Por serem cam-
pos de interesse público e de estarem sempre sendo explorados pela 
mídia, ambos devem ser tratados com cuidado, o que nem sempre 
ocorre. Ritton justifica que isso acontece devido o grande volume de 
informações que chegam às redações diariamente, exigindo pouco es-
forço editorial. 

O jornalismo científico tem como proposta suscitar cultura e am-
pliar conhecimentos. É papel fundamental do jornalista científico, 
abordar assuntos diversos, não só na C&T:

[...] o jornalismo científico não se restringe à cobertura de assun-
tos específicos de C&T, mas o conhecimento científico pode ser 
utilizado para melhor compreender qualquer aspecto, fato, ou 
acontecimento de interesse jornalístico. [...] A ciência ajuda a en-
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tender os fenômenos sociais e a interpretar as causas e conseqü-
ências dos fatos de interesse jornalístico. (OLIVEIRA, 2002, p.47).  
 

No entanto, na matéria observada do jornal “O Mossoroense”, foi 
perceptível o pouco cuidado do jornalista em abordar um assunto sé-
rio e de interesse da sociedade. O veículo pode justificar-se por não 
ter um profissional especializado em jornalismo científico, mas diante 
disso surge um questionamento básico e pertinente: Onde está a res-
ponsabilidade do profissional da informação com a matéria e, princi-
palmente, com o leitor? Assim, Oliveira completa:

“Definir tema (assunto), elaborar hipóteses (pauta), coletar dados 
(entrevistas com as fontes), testar as hipóteses (checar as infor-
mações), priorizar os dados (hierarquia das informações), escre-
ver o trabalho (a matéria) e publicar são procedimentos que se 
aplicam tanto à pesquisa científica quanto ao jornalismo”.  

A pressa, a falta de tempo e o constante embate entre fazer um 
bom jornalismo e os interesses políticos e econômicos existem nas 
empresas de comunicação forçam o jornalista a atuar de forma passi-
va e muitas vezes, intransigente. 

Essa premissa não se aplica somente à C&T, mas o jornalismo de 
uma forma geral. Até quando será necessário o jornalista permanecer 
de mãos atadas e manter-se submisso à empresa em que trabalha? O 
problema recai sobre o receptor, que recebe informações incomple-
tas sem saber que nas entrelinhas de uma matéria encontra-se um 
agravante maior. 
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Resumo

Neste trabalho analisamos a presença de unidades noticiosas refe-
rentes a C&T e Meio Ambiente em dois jornais impressos da Paraíba. 
Utilizando técnicas de análise de conteúdo a partir dos conceitos de 
popularização científica. Entre outros, os resultados revelam a ausên-
cias de cadernos específicos e a descontextualização da ciência no 
material divulgado.

Introdução

O veloz avanço da tecnociência tem alterado o relacionamento 
da sociedade com o mundo. Compreender ciência e tecnologia é es-
sencial para definição das escolhas políticas, culturais, econômicas e 
sociais dos governos e da sociedade.  Os meios de comunicação de-
senvolvem papel fundamental neste ambiente.

É no campo do discurso, estabelecido nos media, que se criam as 
representações de ciência que vão influenciar o comportamento da 

1 Graduando em Comunicação Social – Jornalismo (3° ano) pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq/UEPB com o projeto “A 
Ciência na Mídia impressa paraibana” e-mail: oilecoj@gmail.com 

2 Graduanda em Comunicação Social – Jornalismo (2° ano) pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), colaboradora do projeto “A Ciência na Mídia impressa paraibana” 
e-mail: renatacharlene@gmail.com 

3 Graduanda em Comunicação Social – Jornalismo (2° ano) pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), colaboradora do projeto “A Ciência na Mídia impressa paraibana” 
e-mail: katijornalismo@gmail.com 

4 Jornalista, Doutor em Geociências pela Universidade de Campinas/SP e Professor de 
Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. e-mail: cidoval@gmail.com 
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opinião pública.  Em seu trabalho, Silva e Carneiro (200-?) retomam 
o debate em torno dos conceitos difusão, disseminação, divulgação e 
popularização científica.

As autoras reconhecem na difusão um processo mais amplo, o 
qual se refere a todo procedimento e recurso utilizado na veiculação 
da informação científica e tecnológica (ICT), acontecendo em dois ní-
veis: entre os expertos e para população em geral.  Já a disseminação 
refere-se à recodificação da ICT para os pares, ou seja, a comunicação 
interna.

A divulgação científica tem como alvo o público leigo, é a recodi-
ficação do conteúdo científico de forma que ele se torne acessível a 
uma vasta audiência.  Por fim, a popularização que leva em conta o sa-
ber do outro no processo de transmissão do conhecimento, configu-
rando-se como “uma via de mão dupla”, que considera a capacidade 
de re-significação das audiências a partir de suas experiências, valores 
e conhecimentos prévios, culturais e científicos.

Alia-se a esta discussão, estudos sobre a relação ciência e socie-
dade. Destacamos o trabalho de Djana, Navas & Marandino (2007) 
que retoma as discussões sobre a existência de quatro modelos de 
comunicação pública da ciência.

No primeiro situam-se os trabalhos que apontam a distorção da 
ciência na mídia. De caráter reducionista, as matérias costumam des-
considerar os processos científicos, seus métodos e comumente divul-
gam os resultados das pesquisas, estes compreendidos apenas como 
os êxitos de aplicação. (CASCAIS, 2003 e PECHULA, 2002)

A segunda corrente de pensamento afirma que a mídia chama aten-
ção para determinados personagens no meio científico, o que resulta 
na personalização da ciência.  O mesmo ocorre quando há eleição de 
uma figura mais proeminente numa pesquisa para representá-la. 

O terceiro grupo vê a mídia como um esforço de agendamento 
da C&T nos debates de opinião pública, seguem a lógica do agenda-
setting, como pode ser percebido no trabalho de Godoi, 2006.

Por fim, o último grupo enxerga a mídia com uma ferramenta ca-
paz de contribuir para compreensão pública da ciência e tecnologia, 
configurando-se como um fórum de discussão. De forma que as audi-
ências possam participar de forma ativa, crítica e cidadã nas discus-
sões sobre ciência e suas políticas. (SOUSA, 2001; CALDAS, 1988, 2004 
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e PÍNEDA, 2003).
Nossa pesquisa se filia a um esforço maior de compreensão do 

comportamento da mídia paraibana (TV, Internet e Jornal Impresso) 
em relação à ciência e tecnologia, orientados pelo modelo de compre-
ensão pública e pelo conceito de popularização científica. 

Para nosso estudo relacionamos as edições do mês de outubro 
de 2006 de dois jornais do Estado: A União e Diário da Borborema. 
A escolha do recorte temporal, analisado neste trabalho, se deu em 
função da realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 
outubro, e do arquivo mais recente disponível nos dois jornais: o ano 
de 2006.

Na análise dos dados, empreendemos a quantificação e categori-
zação das unidades noticiosas (UN), que são todos os itens identifica-
dos nos jornais com relação à ciência, tecnologia e meio ambiente e 
construídos nos mais diversos gêneros do fazer jornalístico. Ao todo, 
foram analisadas 178 UN’s.

Utilizamo-nos da análise de conteúdo, aqui entendida como “(...) 
a análise descritiva, apresentada de maneira autônoma, separada da 
análise qualitativa.” (MEDEIROS, 1996), e ainda compreendendo que 
“a descrição faz a ponte entre a fase de observação dos dados e a fase 
de interpretação e, por isso, combina igualmente em suas operações 
técnicas e métodos de análise” (LOPES apud MEDEIROS, 1996).

De maneira geral,compreendemos o de jornalismo científico como 
o trabalho desenvolvido pelo jornalista para popularizar C&T, utilizan-
do os meios e técnicas que lhe são próprios.  Já a divulgação científica 
foi compreendida como vulgarização dos mesmos assuntos por espe-
cialistas, seja na forma de artigos, reportagem ou notícias.

Ambas, juntamente com a ciência, são compreendidas como pro-
cessos sociais, aos quais se agregam valores e interesses como em 
qualquer outra atividade humana e social.

Para este paper foram mensurados as seguintes variáveis: gêneros 
jornalísticos, fontes, foco das unidades noticiosas (se privilegiam te-
mas locais, regionais, etc.), quanto à autoria das unidades noticiosas 
(se JC ou DC), quantidade de chamadas de capa, localização das UN’s 
nos jornais, e que temas são abordados.

Pesquisas semelhantes a nossa têm sido realizadas por todo o país 
(Sousa, 2001; Moreira; Medeiros, 2007; Brandão, 2006 e Carvalho & 
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Meneguelli, 2006), mas não temos conhecimento de estudos a cerca 
da relação mídia e ciência nos jornais impressos da Paraíba.

Desenvolvimento
Perfil dos jornais

A União: Fundando em 1893 têm 114 anos é o terceiro jornal mais 
antigo em circulação no Brasil, sediado e impresso na capital paraiba-
na. Anualmente sofre reformas gráficas.  É o jornal oficial do estado e 
tem edições conjuntas para sábados e domingos e feriados.

Diário da Borborema: Fundado por Assis Chateaubriand em outu-
bro de 1957, tem 50 anos integra o Grupo Associados no Estado.  Pas-
sou por recente reforma gráfico-editorial.  Contem quatro cadernos e 
produz três suplementos em parceria com o jornal O Norte, sediado 
na capital, do mesmo grupo. Tem versão online. Não circula às segun-
das.

Em nenhum dos jornais foi identificada uma editoria específica 
para Ciência e Tecnologia.  O Diário da Borborema publica semanal-
mente, aos domingos, o suplemento Educação e Informática, respon-
sável por um pequeno número do total de UN’s encontradas nele.

Gráfico 1 - Levantamento dos autores

Contudo, os dois jornais trouxeram chamadas de capa para ciência 
e tecnologia. O DB apresentou 7, uma delas manchete de edição, en-
quanto que A União mostrou 2.  Em sua maioria, as chamadas de capa 
do Diário são veiculadas no caderno Cotidiano – equivalente a Cidades 
ou Vida Urbana de outros jornais.  No outro, as unidades noticiosas 
foram veiculadas na seção “Panorâmica + positiva”.
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Sobre a manchete de capa “Estudo confirma: pesquisa influencia 
voto na Paraíba”, veiculada pelo Diário da Borborema, 24 de outubro 
de 2006, para nós pode ser entendido no contexto do estudo de Pine-
da (2003) ao afirmar que a divulgação científica tem seu lugar no con-
texto do país, ela cita o caso da Colômbia, no qual a guerra é o tema 
principal, e diz que até certo ponto não adianta competir.  

No caso paraibano, o ano de 2006 foi eleitoral e a notícia que foi 
manchete principal divulgava uma pesquisa do departamento de es-
tatística da UEPB sobre a influência das pesquisas de intenção de voto 
no público indeciso.  Apesar de ter ouvido apenas o coordenador da 
pesquisa, a matéria de JC contrariou a regra e contextualizou a pes-
quisa em relação ao motivo de seu surgimento, pessoas envolvidas 
no trabalho e metodologia empregada. Ainda houve um comentário 
sobre este estudo numa outra edição em coluna de política.

Os suplementos que aparecem no Diário da Borborema costumam 
veicular notícias de agência.  E ao contrário do que acontece em ou-
tros estados, foram encontradas notas nas colunas sociais dos dois 
veículos.  Em sua maioria divulgando eventos científicos.

 Todavia, foram encontradas 50 unidades noticiosas em A 
União e 128 no Diário da Borborema.  Ambos privilegiam o gênero 
informativo do jornalismo com o uso mais efetivo de notícias, seguida 
das notas.  

Embora no Diário da Borborema o espaço para divulgação de arti-
gos seja bem utilizado por especialistas da região, A União não apre-
sentou nenhum no período estudado.  No entanto, tem duas colunas 
semanais uma de responsabilidade de cientista, e outra de uma asses-
soria de comunicação de um Centro da UFPB, o que não acontece no 
DB, conforme mostra o gráfico 2.

Gráfico 2 - Levantamento dos autores
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Em relação à autoria das unidades noticiosas, ambos apresentam 
maior número de textos produzidos por jornalistas.  Entretanto, várias 
UN’s não apresentam créditos, o que nos leva a concluir que há um 
mau uso do material recebido.  Em sua maioria, o tema destas são 
eventos científicos ou notícias nacionais e internacionais, o que nos 
leva a crer que seus autores são jornalistas de assessoria e de agên-
cias. Vide gráfico 3.

Gráfico 3 - Levantamentos dos autores

No foco das unidades noticiosas os dois jornais também diferem: o 
DB privilegiou notícias locais, seguidas das nacionais e estaduais. Por 
último, em empate, temas regionais e internacionais.  Em nossa opi-
nião, tal interesse por fatos locais se deve ao trabalho das assessorias, 
visto que grande parte das UN’s divulga eventos da Universidade Esta-
dual da Paraíba.  Num segundo nível, pode figurar o fato de Campina 
Grande ser sede de várias universidades e pólo tecnológico reconhe-
cido internacionalmente.

Gráfico 4 - Levantamento dos autores
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A União, com diferença de apenas duas UN’s, deu mais atenção 
a acontecimentos internacionais seguido pelo local, em terceiro os 
temas nacionais e por fim o regional.  Não foi identificada qualquer 
unidade noticiosa referente ao Estado.

Sobre quais fontes são privilegiadas em cada UN’s os dois veículos, 
outrossim, divergem.  Estes números não são correlatos a quantidade 
de itens analisados porque houve unidades nas quais foram identifi-
cadas mais de uma fonte.

A categoria Institucional refere-se a órgãos oficiais do governo; 
empresas/ indústrias são representantes de empresas/indústrias pri-
vadas; cientistas/ pesquisadores refere-se a personagens das investi-
gações científicas e tecnológicas que são citados.  Pessoas comuns são 
profissionais de várias áreas que podem ser usuários ou beneficiados 
pela tecnologia em questão, mas que não estão envolvidas com o seu 
desenvolvimento. 

A categoria Organizações da Sociedade Civil faz referência a ONG’s, 
Associações e outras formas de organização que podem representar 
interesses sociais, financeiros, etc. “Sem identificação” referem-se às 
UN’s que não apontam nenhuma fonte em seu corpo.

Nesse sentido, A União deu mais atenção às empresas/indústrias 
(18 UN’s), seguindo de fontes institucionais (17 UN’s).  Em seguida vêm 
cientistas e pesquisadores (14) depois sociedade civil e sem identifica-
ção, ambos com 1 UN’s.  

Gráfico 5 - Levantamento dos autores

Percebemos que a variação entre elas é mínima, e que a atenção 
para o conhecimento prévio das audiências é quase inexistente.  Ou-
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tra questão negativa é o fato de as UN’s priorizarem apenas um tipo 
de fonte, quando no mínimo existe a população e os protagonistas da 
pesquisa ou inovação.

No segundo jornal, a maioria dos itens analisados não apresenta 
identificação de fontes.  No montante restante, em 27 casos as fon-
tes eram institucionais, 24 cientistas/ pesquisadores e 16 empresas/ 
indústrias.  Por fim, 14 com pessoas comuns e 7 com organizações da 
sociedade civil.

Por fim, foi elaborado um mapa temático dos principais assuntos 
abordados nos jornais estudados.  Também existem diferenças de 
comportamento neste aspecto avaliado.  O caso DB contrariou a ten-
dência de pesquisas em outros estados por não privilegiar temas de 
saúde e dar amplo espaço às ciências humanas.

Gráfico 6 - Levantamento dos autores

No jornal Diário da Borborema aparecem mais UN’s sobre divulga-
ção de eventos.  Algumas delas na forma de suíte, o que revela uma 
forte participação das assessorias de comunicação de enviar releases 
sobre o andamento dos encontros.  A maioria das unidades noticiosas 
sobre eventos são notas e pequenas matérias com três ou quatro pa-
rágrafos.

Em seguida, aparece Meio Ambiente, com cobertura mais profun-
da, em alguns casos ocupando página inteira do jornal, sem publicida-
des.  Para este tema foi dado espaço para divulgação científica.  “Po-
lítica de C&T” une prêmios e financiamento e foi o terceiro tema ao 
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qual o DB deu mais atenção.  Na seqüência, notícias sobre saúde, estas 
geralmente são temas nacionais, com fontes do Ministério da Saúde, 
de agência e ocupando página completa.  No mais, vide tabela 6.

Com relação ao jornal A União, os principais temas discutidos fo-
ram a saúde e política de C&T.  No segundo, houve bastante atenção e 
cobertura no formato suíte, para um encontro regional de secretários 
de ciência e tecnologia com o Ministro Sérgio Rezende.  Na época o 
evento foi realizado na Paraíba.

A divulgação de eventos ocupa o terceiro lugar, e aqui há forte 
presença de encontros realizados pela UEPB, instituição público-es-
tadual. 

Conclusões

Os jornais impressos paraibanos tem interesse por ciência e tec-
nologia. Em média foram publicadas 5,8 unidades noticiosas por dia: 
1,6 em A União e 4,2 no DB, número que consideramos positivo. Os 
veículos privilegiam os gêneros informativos, principalmente nota e 
notícia, além de grande espaço para participação de expertos.

No entanto, a divulgação ainda é realizada de forma equivocada 
nos seguintes momentos: há o privilégio de resultados de pesquisa, 
utilização de apenas um tipo de fontes por UN’s, em média e as unida-
des noticiosas não costumam contextualizar os processos científicos. 
A sociedade civil é pouco questionada ou mencionada como fonte.  
Houve casos em que foi dado mais crédito a aspectos do tipo curiosi-
dades.

Embora os jornais não tenham editorias específicas de C&T, A 
União privilegia a seção “Panorâmica + positiva” para divulgar ciência. 
O Diário da Borborema o faz no caderno “Cotidiano”.

Os temas prediletos são Política de C&T, Saúde, Meio Ambiente e 
Divulgação de Eventos. Há espaço para ciências humanas, mas na for-
ma de artigos nos espaço de opinião ou sob divulgação de eventos.
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Como o Jornal Nacional 
divulga a ciência

Larissa Barros de Alencar1

Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes2 

Resumo: 

O presente trabalho analisa de que forma se dá a presença de 
reportagens que tratam de ciência no Jornal Nacional (JN), da rede 
Globo de televisão. A partir da observação das matérias exibidas pelo 
JN, de 1º de janeiro a 31 de março de 2007, estabelecemos uma cate-
gorização abrangente, cujo critério preponderante é a apresentação 
de informação capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma 
cultura científica no Brasil. 

Introdução

Este trabalho analisa de que forma se dá a presença de reporta-
gens que tratam de ciência no telejornal de maior audiência no Brasil, 
o Jornal Nacional (JN), da Rede Globo de Televisão. Partimos do pres-
suposto que a divulgação do conhecimento científico é extremamen-
te relevante nas sociedades democráticas. Também entendemos que 
a televisão, sendo a principal mídia informativa do país, não poderia 
estar apartada de seu papel social de contribuir para o desenvolvi-
mento de nossa sociedade. De acordo com Guerra (2004, p.20), tornar 
público o conhecimento produzido nas denominadas “comunidades 
científicas”

tem por fundamento uma missão bastante democrática: levar os 
conhecimentos científicos para além dos limites da comunidade 
onde são produzidos, para o público amplo, desprovido, em geral, 
dos conhecimentos teóricos e metodológicos de que a ciência lan-
ça mão em sua rotina de construção do saber.

1 Universidade Federal de Pernambuco e-mail: larybe@yahoo.com.br

2 Universidade Federal de Pernambuco e-mail: isaltina@gmail.com 
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A maneira de fazer jornalismo em televisão parece se chocar com 
a definição que adotamos para divulgação científica, que leva em 
consideração principalmente a popularização dos avanços e métodos 
científicos. Além do mais, as características de padronização, super-
ficialização e espetacularização da notícia em televisão, utilizando-se 
de apelos estéticos, emocionais e sensacionais, como explica Marcon-
des Filho (1986, p. 13), geram dúvidas em relação à maneira como, 
nesse meio, os progressos da ciência são veiculados.

Em estudo que comparou telejornais de duas redes de televisão 
brasileiras e uma norte-americana, Andrade (2004) avaliou o espaço 
dedicado a informações sobre ciência e tecnologia e chegou a conclu-
sões otimistas.

É através da mediação feita pelos jornalistas que a informação 
sobre os avanços da ciência e da tecnologia [...] chega à maioria 
da população brasileira pelos telejornais. [...] Contrariando outra 
das hipóteses que deram origem a este estudo, a análise dos tele-
jornais evidenciou que esses programas abordam temas de ciên-
cia e tecnologia com maior assiduidade e abrangência do que se 
pode supor à primeira vista e que o cientista aparece na televisão 
muito mais do que se imaginava. (ANDRADE, 2004, p. 208).

O locutor de um gênero de discurso cotidiano, assim como o pro-
fessor que dá uma aula ou o jornalista que redige um fait divers, 
trabalha no interior de um quadro preestabelecido que sua enun-
ciação não pode modificar (p. 47).

Quando um repórter de televisão indica ao cientista convidado a 
participar de uma matéria que ele se sente em frente a seus livros, 
diante do computador ou finja usar o microscópio no momento da 
captação das imagens, os atores sociais estão construindo uma ce-
nografia que completa o significado do texto verbal. Em televisão, a 
imagem também constrói o discurso. Nesse caso, reproduzindo o es-
tereótipo do cientista e, portanto, lançando mão de sua autoridade. 

Jornal nacional como foco
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Um mergulho no website da rede Globo3 na internet e tivemos 
acesso às edições integrais do Jornal Nacional que foram ao ar de 1º 
de janeiro a 31 de março de 2007. Em 78 edições avaliadas, 88 ma-
térias foram selecionadas, perfazendo um total de 39 horas de pro-
grama, que constitui o corpus analisado. É importante deixar claro 
que as matérias selecionadas foram resultado de uma preocupação 
constante: constituir um corpus que atendesse à definição de divul-
gação científica por nós adotada e ao tipo de produção tipicamente 
telejornalística.

A análise desse material incluiu a observação das áreas de co-
nhecimento abordadas, da instituição de origem da pesquisa ou do 
pesquisador, da nacionalidade da pesquisa ou do pesquisador, e, mais 
importante, das características específicas do discurso de jornalistas e 
cientistas veiculado nessas matérias. Dessa observação, identificamos 
seis (6) categorias de inserção de matérias sobre ciência no JN: Pesqui-
sa como foco, Pesquisa como referência, Evento científico, Curiosida-
des, Pesquisa como coadjuvante, Especialista-opinador. 

A primeira categoria identificada – e a que nos é mais cara – Pes-
quisa como foco tem como tema principal uma investigação acadêmi-
ca desenvolvida por universidades e instituições de pesquisa. O texto 
do repórter geralmente dá mais destaque aos resultados alcançados, 
mas também apresenta um resumo da metodologia, ressaltando a 
possibilidade de aplicação prática e a melhoria da qualidade de vida 
no futuro. 

As matérias do tipo Pesquisa como foco encarnam o que imagina-
mos como ideal para uma reportagem de divulgação científica, pois 
aborda a ciência como processo. São matérias que têm como razão 
de existir uma investigação acadêmica desenvolvida por universida-
des e instituições de pesquisa. Geralmente, têm como gancho a di-
vulgação dos resultados finais do estudo. Ainda assim, as fases do 
processo científico aparecem, bem como a metodologia adotada. Na 
intenção de trazer o mundo da ciência para mais perto do telespecta-
dor, são recorrentes metáforas e grande atenção é dada às possíveis 
aplicações práticas da pesquisa. Números e infografias são recorren-
tes. Outra característica desse tipo de matéria é a presença da fala do 
cientista, normalmente explicando melhor a metodologia ou dando a 

3 www.globo.com
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perspectiva social dos avanços alcançados. 
Deve-se ressaltar que os resultados das pesquisas são geralmen-

te apresentados como infalíveis. Tome-se o caso da reportagem de 
abertura do JN do dia 1º de fevereiro de 2007. Tratava-se do relatório 
da ONU sobre o aquecimento global no planeta. O texto, focado nas 
alarmantes previsões que resultaram do estudo de dois mil cientis-
tas, traz uma entonação pessimista. O tom é catastrófico. Na frase de 
abertura, a repórter Sônia Bridi diz: “O planeta vai ficar mais quente 
e a culpa é nossa”. E ela segue: “Os oceanos vão subir de 28 a 43 cen-
tímetros”, “Vamos ver cada vez mais o clima em situações extremas”, 
“O aquecimento será sentido mais no hemisfério norte”, enfatizando 
na escolha das palavras usadas na construção das frases uma certeza 
de que os eventos previstos se concretizarão. Não faz parte do texto 
nenhum modalizador do tipo “possivelmente” ou “talvez”. 

A estratégia de utilização da voz do cientista como recurso à auto-
ridade, moeda de credibilidade comum a todos os tipos de matérias 
verificados, é, nesse caso, equivocada. A fala do cientista vem ape-
nas no finalzinho da matéria e pouco acrescenta ao desastre previsto 
ao longo daqueles 2 minutos e 52 segundos. Ela serve para confirmar 
tudo o que já havia sido dito. Mas não só para isso. As imagens do 
pesquisador em frente aos supercomputadores utilizados na pesquisa 
e já citados por Sônia Bridi tomam 20 segundos da matéria e são indis-
pensáveis para a construção da idéia de ciência. 

Outro recurso utilizado para auxiliar na conquista da confiança do 
telespectador é a repetição do nome da instituição de pesquisa, que 
é tantas vezes mais repetido quanto maior o prestígio da entidade. No 
caso da Onu, que coordenou a pesquisa, sua sigla é citada na cabeça 
e lembrada ao longo do texto, além de identificada nos créditos do 
pesquisador.

É importante destacar que na construção cenográfica dessas re-
portagens, os computadores são a principal imagem que se liga à do 
cientista. Estantes com livros também são pano de fundo bastante 
utilizado na tentativa de despertar na audiência o respeito que o es-
tereótipo do cientista suscita. No caso de pesquisas laboratoriais, as 
cenas de pesquisadores se debruçando sobre microscópios e de célu-
las se repartindo estão sempre presentes. Essa característica é válida 
para as seis categorias de inserção.
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Numa segunda categoria identificada – Pesquisa como referência 
– a reportagem apenas retoma algumas informações de uma repor-
tagem anterior, normalmente os resultados de uma pesquisa, para 
abordar um novo aspecto da realidade relacionada com o estudo. 

No mesmo dia 1º de fevereiro de 2007, logo em seguida à matéria 
de Sônia Bridi, sobre o relatório da Onu, outra contava aos milhões 
de telespectadores do JN que os organizadores de eventos estavam 
ajudando a preservar o meio ambiente em São Paulo. Obviamente, a 
reportagem aproveitava o tema discutido anteriormente para fazer 
uma nova abordagem do assunto, centralizando, dessa vez, alterna-
tivas para minimizar o problema e situando essa realidade em nível 
nacional. Esse é o tipo de inserção da ciência que nós classificamos 
de “Pesquisa como referência”. O estudo da Onu, apresentado logo 
antes, abre as portas para a nova matéria. Nesses casos, mesmo que a 
pesquisa não seja citada nominalmente, está clara a ligação temática. 

Na reportagem do dia primeiro, o cálculo da quantidade de gás 
carbônico lançado no ar por um evento, diz o repórter, foi feito por 
ambientalistas e os números e uma infografia explicando como rever-
ter o efeito estufa surgem no meio da matéria. Nos últimos segundos, 
uma pesquisadora fala sobre a importância pedagógica de ações de 
cuidado ambiental por parte das empresas. Poucos foram os exem-
plos que encontramos desse tipo de inserção, apenas três em três 
meses de JN.

Evento científico foi a terceira categoria identificada, que, em tese, 
reuniria matérias sobre reuniões de estudiosos para discutir políticas 
e temas científicos (congressos, seminários, simpósios, etc). Embora 
apenas uma matéria tenha sido identificada no corpus analisado, re-
solvemos manter a categoria, uma vez que esse tipo de matéria, ape-
sar de esporádica, é tem um valor inquestionável para a divulgação 
científica.

A única matéria encontrada no corpus foi ar em 8 de fevereiro de 
2007. Seu foco era uma reunião de pesquisadores de diferentes ins-
tituições no interior de São Paulo para discutir o risco de áreas do 
Nordeste se tornarem desertos. Dois pesquisadores fazem previsões 
e dizem o que a ciência pode fazer pela área, partindo de conclusões 
já atingidas por estudos anteriores. Acreditamos que reportagens as-
sim popularizam a ciência, e mostram que ela pode dar contribuições 
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à sociedade. 
Na categoria Curiosidades temos matérias em que temas científi-

cos inusitados são explicados. As curiosidades aparecem na forma de 
matérias completas – com texto em off do repórter e sonoras4 –, ou, 
mais regularmente, como notas-vivo5. Essa última opção indica que os 
temas escolhidos são considerados dignos de menos espaço no tele-
jornal, apesar de interessantes o suficiente para serem citados. Seus 
temas são normalmente inusitados, destacando ocorrências raras na 
natureza, tais quais cometas e animais exóticos. 

Um exemplo pode ser encontrado na edição do JN do dia 22 de 
fevereiro de 2007, quando uma nota-vivo sobre uma lula gigante cap-
turada por pescadores na Antártida levou 20 segundos em que dados 
científicos sobre “o maior ser invertebrado do planeta” eram apresen-
tados. Fátima Bernardes, apresentadora do JN, diz: “Cientistas esti-
mam que (a lula colossal) pode chegar a 14 metros de comprimento”, 
enquanto imagens da lula fazem parecer minúsculo um homem ao 
lado da piscina em que ela está nadando. A peculiaridade desse tipo 
é que a escolha de seus temas advém claramente de um interesse 
sensacionalista de espetacularizar os fatos. 

Pesquisa como coadjuvante é uma categoria em que a investigação 
científica surge como uma parte da matéria, funcionando como o gan-
cho inicial ou um dos argumentos. Assim, a amplitude da produção 
jornalística vai além da apresentação da pesquisa em si. Ou seja, o 
estudo está dentro de um contexto maior, a matéria não se restringe, 
portanto, à apresentação da pesquisa em si. 

Uma matéria sobre preocupações ecológicas, em época de aque-
cimento global, usou como pano de fundo uma pesquisa da Univer-
sidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Exibida em 21 de março de 
2007, a reportagem trazia diversas opções para a reciclagem do óleo 
de cozinha como uma forma de não agressão ao meio ambiente. De-
pois de uma contextualização sobre caos ambiental em que estamos 
vivendo e de como o óleo de cozinha contribui para essa situação, a 
reportagem traz dicas de como reutilizar o material. É nesse momento 
que surge a pesquisa acadêmica que transforma o óleo em biodiesel. 

4 Fala do próprio entrevistado que participa de uma matéria para televisão.
5 Texto curto, de no máximo 40 segundos, lido pelo apresentador e coberto por 
imagens ao vivo.
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Para fechar, um ambientalista fala sobre o impacto do óleo jogado no 
lixo. Exemplo perfeito para essa categoria.

Por fim, a categoria Especialista-opinador, de grande recorrência 
no corpus analisado. Nela, observa-se a presença de um especialista 
opinando sobre o tema da matéria. Apesar de esse tipo de matéria 
não ter o avanço da ciência em seu centro, leva em si o discurso cien-
tífico. São reportagens factuais em que a voz do pesquisador pode 
ser usada de duas maneiras: apenas como argumento de autoridade 
ou acrescentando uma interpretação relevante para o entendimento 
do assunto. Sua inclusão neste corpus deve-se a uma combinação de 
fatores: citação das instituições a que os pesquisadores estão ligados, 
uso de termos científicos e caracterização do ambiente de pesquisa.

De acordo com Maingueneau (2006, p. 34), o discurso científico é 
um tipo de discurso constituinte.

Os discursos constituintes dão sentido aos atos da coletividade, 
eles são os fiadores de múltiplos gêneros do discurso. O jornalis-
ta às voltas com um debate sobre um problema social recorrerá 
muito naturalmente à autoridade do intelectual, do teólogo ou 
do filósofo [...]
 

Assim, nessa categoria, o pesquisador surge como a voz da ciência, 
interpretando fatos do dia-a-dia, oferecendo soluções aos problemas 
estruturais da sociedade, explicando o que ninguém consegue enten-
der. Um dado curioso é que o tipo Especialista-opinador foi o que mais 
apareceu no período de observação: 39 entre as 88 matérias selecio-
nadas ou  44,31% do total (cf. gráfico 1).

Gráfico 01 – Divulgação científica no Jornal Nacional no primeiro trimestre de 2007
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Tomando como base o conceito “cena da enunciação” (MAINGUE-
NEAU,  2005, 2006), avaliamos que, apesar de o discurso científico não 
ser, no caso dessa categoria, necessariamente provido de fundamen-
tação científica, o total de suas características nos habilita a dizer que 
há divulgação científica também em matérias em que o pesquisador 
dá seu parecer sobre um assunto do dia-a-dia. 

São matérias factualizadas em que a presença do cientista serve, 
em muito, para prolongar as discussões sobre o tema. Bom exemplo 
disso é a cobertura do caso do menino João Hélio. A morte violenta 
de João Hélio Fernando Vieites, de seis anos, abalou o país e rendeu 
mais de uma dezena de matérias em que especialistas foram recruta-
dos pelo JN para avaliar a situação da violência no Brasil sob os mais 
diversos ângulos.

O menino, que ficou preso ao cinto de segurança do veículo em 
que estava, foi arrastado por mais de sete quilômetros por ruas do 
Rio de Janeiro pelos assaltantes que roubaram o carro de sua mãe. O 
crime, ocorrido na noite de sete de fevereiro, abriu o JN no dia oito de 
fevereiro de 2007. No dia nove, uma matéria trazia ao Jornal Nacional 
uma antropóloga. A reportagem se baseava em números do Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro que mostravam mudanças no cenário de 
crimes no estado. O que estaria uma cientista social fazendo ali? Ela 
levava o respaldo do seu título, convergia seus anos de estudo em 20 
segundos em que dizia que “o que nós precisamos é de uma política 
de combate à violência e à criminalidade que seja realmente eficaz. 
Fazer com que menos e menos jovens, ao contrário do que acontece 
hoje, se sintam atraídos pelo dinheiro fácil e pelo poder das armas de 
fogo”.  Essa opinião poderia ser emitida em coro por pedestres em 
qualquer avenida de qualquer grande cidade, mas, no JN, só um estu-
dioso para validar tal julgamento.

 Nas semanas que se seguiram, reportagens avaliaram ques-
tões ligadas à educação, às casas de recuperação para menores (já 
que um dos envolvidos no crime tinha 16 anos), às leis relacionadas, 
ao perfil dos jovens infratores e à insegurança nas grandes cidades e 
no interior. Tudo isso com a presença de cientistas à frente de seus li-
vros e computadores, enfeitando matérias inteiras com frases de efei-
to e soluções levantadas há décadas por brasileiros de todos os tipos e 
nunca efetivadas. O senso comum abalizado pela autoridade de quem 
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estuda.
 Como resultado principal, pudemos observar, portanto, que, 

no tipo mais comum de inserção de ciência no material analisado, que 
denominamos Especialista-opinador, não é o avanço da ciência o cen-
tro da abordagem jornalística, mas a opinião do cientista, o seu discur-
so científico. 

 Aqui se pode afirmar que o recurso à autoridade sem dúvida 
tem grande peso na escolha jornalística por suas fontes. Percebe-se 
ainda que, quando um assunto é tão relevante que prende a atenção 
do público mesmo não sendo a novidade do dia, a maneira mais fácil 
de retomá-lo é chamando um especialista a falar. Nesse caso, o alar-
gamento do prazo para a produção da reportagem flexibiliza o forma-
to primordialmente factual das matérias veiculadas pelos telejornais, 
dando tempo para que os especialistas no assunto sejam localizados e 
acionados.

Considerações finais

Em três meses de observação do Jornal Nacional, o mais assistido 
entre todos os programas de notícias diárias da televisão do Brasil, 
conseguimos categorizar seis tipos de inserção da ciência em matérias 
telejornalísticas. Pesquisa como foco, Pesquisa como referência, Even-
to científico, Curiosidades, Pesquisa como coadjuvante e Especialista-
opinador foram os grupos formados a partir da diferenciação entre 
as matérias. Algumas similaridades podem ser citadas para todos os 
tipos. Uma delas é que a voz do estudioso surge cheia de verdade e 
autoridade. Em apenas uma, entre 88 matérias, a fala do cientista foi 
questionada. 

Vimos ainda que a infalibilidade da ciência e suas características 
espetaculares são rotineiramente exploradas. Essa característica é 
mais marcante no tipo Curiosidades. Foi constatado também um es-
forço no sentido de divulgar a ciência de uma maneira didática, com a 
utilização recorrente de infografias e metáforas. 

Um dado que nos chamou a atenção foi o fato de a ciência apare-
cer geralmente diluída nas opiniões dos pesquisadores sobre os temas 
do cotidiano. O cientista é chamado a explicar os problemas sociais e 
a oferecer soluções em 44,31% das reportagens selecionadas, grupo 
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que chamamos Especialista-opinador. Nossa avaliação indica que a 
perspectiva do especialista sobre o assunto é o viés preferido de jor-
nalistas para dar prosseguimento a um assunto já apresentado ante-
riormente (no dia anterior ou em uma mesma edição do telejornal).

Consideramos que o tipo de divulgação científica mais eficaz, aque-
le que realmente traz as conquistas, explicitando métodos e fases do 
processo científico, capacitando pesquisadores a falar diretamente a 
cidadãos comuns, ainda tem pouco espaço no Jornal Nacional. Ape-
nas 34,09% das inserções são do tipo Pesquisa como foco. Com isso, 
concluímos que o cidadão que recorre somente a este telejornal como 
meio de informação está pobremente informado sobre os avanços da 
ciência.
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A informação científica 
no jornal nacional

Diego Andres Salcedo1

Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes2

Resumo: 

Neste artigo são analisados aspectos relacionados à presença da 
ciência no Jornal Nacional. Coletada uma amostra de noticiários, vei-
culados no 1° trimestre de 2007, foi possível selecionar 88 reportagens 
e identificar algumas características inerentes às informações relacio-
nadas à ciência. Procuramos esboçar o interesse do Jornal Nacional 
pelos temas científicos e discutir seu papel na divulgação científica. 
Oferece-se ainda a possibilidade de ampliar as discussões sobre o ca-
ráter regionalista do telejornalismo científico brasileiro.

Jornalismo científico e telejornalismo

Ao longo de sua existência o ser humano desenvolveu recursos 
tecnológicos que possibilitaram reforçar as relações sociais e trans-
mitir conhecimentos. Mais recentemente, no século XX, ocorre o de-
nominado crescimento exponencial da produção científica, quando o 
campo científico se consolida como espaço privilegiado para o desen-
volvimento econômico e social dos países.

Para que o progresso social torne-se uma realidade experimen-
tada na vida cotidiana é imprescindível o desenvolvimento científico 
e tecnológico, associado a um processo contínuo de socialização da 
informação. Para tanto, deve-se atentar à relevância da divulgação 
científica para um público de massa, por meio do jornalismo científico, 
uma prática especializada dentro do jornalismo.3

Apresentar resultados de investigações científicas à sociedade 

1 Universidade Federal de Pernambuco. e-mail: w159444x@gmail.com 

2 Universidade Federal de Pernambuco. e-mail: isaltina@gmail.com 

3 É necessário deixar claro que, em nossa concepção, jornalismo científico é uma das 
formas de divulgação científica. 
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é algo próprio da ciência. É assim que a base de conhecimentos da 
humanidade cresce. Afirma Meadows (1999, p. vii): “a comunicação 
situa-se no próprio coração da ciência [...] Isso exige que seja comu-
nicada [...] Qualquer que seja o ângulo pelo qual a examinemos, a 
comunicação eficiente e eficaz constitui parte essencial do processo 
de investigação científica.” Como vemos, é extremamente relevante 
para a sociedade ter acesso ao conhecimento científico, tornando-se 
também evidente o papel social da mediação dessa informação. Para 
Oliveira (2002, p. 13), 

[...] o acesso às informações sobre C&T é fundamental para o 
exercício pleno da cidadania e, portanto, para o estabelecimento 
de uma democracia participativa, na qual grande parte da popu-
lação tenha condições de influir, com conhecimento, em decisões 
e ações políticas ligadas a C&T. Entendemos que a formação de 
uma cultura científica [...] não é processo simples [...]. No entan-
to, o acesso às informações sobre C&T como um dos mecanismos 
que pode contribuir de maneira efetiva para a formação de uma 
cultura científica deve ser facilitado ao grande público carente 

delas.

Nesse contexto, surge o papel fundamental dos mediadores da 
informação, entre os quais os jornalistas. A mídia, e no caso específi-
co deste artigo, a televisão, funciona como instrumento de acesso às 
informações científicas, por vezes auxiliando as pessoas na compre-
ensão dos fatos e perspectivas que cercam suas condições de vida e 
convívio social.

Sabe-se que o telejornal tem a característica de reportar cotidiana-
mente fatos que ocorrem na sociedade, e, assim, mantém o indivíduo 
informado sobre os mais diversos acontecimentos. Segundo Bourdieu 
(1997, p.23): “Há uma proporção muito importante de pessoas que 
não lêem nenhum jornal, que estão devotadas de corpo e alma à te-
levisão como fonte única de informações.” Outro aspecto é lembrado 
por Andrade (2004, p.16):

As mensagens transmitidas pela televisão são embaladas de for-
ma atrativa, com imagens, cor e movimento. Estes atributos con-
tribuem para torná-las simples, cotidianas, favorecendo a com-
preensão por parte dos telespectadores, qualquer que seja seu 
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nível educacional e sócio-cultural.

De acordo com Ivanissevich (2005, p.13), pesquisas de opinião re-
alizadas nos anos 90 revelaram que a mídia - a televisão, em primeiro 
lugar, seguida pelos jornais - é a principal fonte de informação pública 
“sobre as atividades dos europeus com relação à ciência e tecnologia 
e seu nível de entendimento sobre o assunto”. No Brasil, a pesquisa 
Percepção Pública sobre Ciência e Tecnologia (PANELLA, 2007) aponta 
para resultados análogos aos realizados no continente europeu. De 
acordo com esse estudo, entre os meios mais utilizados para acessar 
informações sobre C&T destaca-se a televisão (com 15%), seguida pe-
los jornais e revistas (com 12% cada). 

Por outro lado, não podemos esquecer que a informação veicu-
lada pela televisão sempre foi um assunto polêmico, uma vez que as 
notícias televisivas costumam ser superficiais ou extremamente espe-
tacularizadas. Existe pouco espaço para a reflexão crítica, por parte do 
telespectador, e quando se trata de informação científica, percebe-se 
sua alienação e aculturação científica. Tal situação acaba por excluir 
o telespectador de assuntos importantes voltados à melhoria de sua 
qualidade de vida. Sem divulgação não há impacto e os indivíduos 
persistem na sua ignorância por não possuírem acesso ao contínuo 
processo de fazer ciência.

Promover uma melhor estrutura para a divulgação dos pensa-
mentos e dos resultados das investigações científicas e criar fluxos de 
informação, visando ao cidadão comum é de fundamental relevân-
cia para o desenvolvimento social. “Se bem informada, a sociedade 
terá as ferramentas necessárias para exigir maior qualidade e terá um 
melhor discernimento para cobrar investimentos (SIQUEIRA, 1999, p. 
13).”

Embora concordemos que a televisão pode ser um caminho para 
que as informações sobre ciência sejam acessadas pelo grande públi-
co, acreditamos que, no telejornalismo brasileiro, a divulgação cientí-
fica ainda não é suficiente para que se possa sedimentar uma cultura 
científica entre os telespectadores. Mesmo assim, apostamos no pa-
pel relevante da televisão para a divulgação da ciência e, justamente 
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por isso, decidimos realizar um estudo sobre a presença da ciência no 
telejornalismo brasileiro. Com ele, queremos saber se os telejornais 
estão contribuindo para dar visibilidade à ciência e às pesquisas: de 
que forma, em qual quantidade e abordando quais temáticas. Neste 
artigo, apresentamos um recorte desse estudo, que enfoca a presen-
ça de reportagens que divulgam a ciência no Jornal Nacional (JN), da 
rede Globo de televisão.

A ciência no Jornal Nacional

O Jornal Nacional (JN), nascido em 1º de setembro de 1969, foi o 
primeiro programa jornalístico da TV brasileira a ir ao ar em cadeia 
nacional. Na década de 70, os índices de audiência do JN chegavam 
aos 70 pontos.1 Hoje, com quase 40 anos de existência, o JN ainda é a 
principal fonte de informação dos brasileiros.

Com um discurso informal, no sentido de transmitir uma lingua-
gem clara e objetiva e, ao mesmo tempo formal, uma formali-
dade indicada tanto pelas roupas usadas pelos apresentadores, 
como também pela fisionomia e seriedade com que os mesmos 
apresentam as matérias, o Jornal Nacional foi se consolidando e 
se tornando um hábito para os brasileiros. (TOSCANI, SILVA, OLI-
VEIRA, 2006, p.9)

A edição que lhe é característica induz ao consumo rápido das no-
tícias, além de assumir uma função anestésica favorecedora da espe-
tacularização da informação. 

O Jornal Nacional [...] não apresenta características opinativas. 
Seu estilo é o de um noticiário ágil e rápido, construído a partir da 
alternância e complementaridade de várias vozes – apresentado-
res, repórteres, comentaristas e entrevistados – que se revezam 
de forma quase imperceptível na narração dos fatos (ANDRADE, 
2004, p. 167).

Para verificar a presença da ciência no JN, gravamos, durante o 
primeiro trimestre de 2007, 78 edições, na íntegra, o que resultou em 

1Fonte:<http://www.telehistoria.com.br/canais/jornalisticos/globo/jornalnacional.
htm>.  Acessado em 31/01/2008
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39 horas do programa. Após assistir o material coletado, seleciona-
mos 88 matérias que se adequavam aos critérios pré-estabelecidos. 
Tomando como base a análise do material selecionado, observamos 
quatro indicadores, que consideramos relevantes.

O primeiro deles diz respeito ao tempo de matérias sobre ciência 
com relação ao tempo total dos noticiários. De um total de 39 horas 
de matérias analisadas, apenas 3 horas e 4 minutos (7,82%), tratam de 
ciência. O tempo de matérias sobre ciência, ficou assim distribuído: 
janeiro, com 35 minutos; fevereiro, 1 hora e 29 minutos; março, 1 hora 
e 1 minuto.

Nos países mais avançados, do ponto de vista científico-tecnoló-
gico, a população está bastante informada com relação ao conheci-
mento científico. Isso é resultado direto de uma educação primária e 
secundária de qualidade, de políticas públicas de informação científi-
ca e atuação contínua dos meios de comunicação. Em contrapartida, 
no Brasil, afirma Izquierdo (2005, p. 113), “o público conhece pouco 
sobre ciência [...] um país condenado por sua incapacidade intrínse-
ca”. Corrobora com essa assertiva os números mostrados no primeiro 
indicador. Três horas e quatro minutos, em três meses de programa-
ção telejornalística é muito pouco tempo dedicado à popularização do 
conhecimento científico.

O fato de o mês de fevereiro, apesar de ser o mais curto do ano, 
ter tido o maior tempo de matérias sobre ciência está diretamente 
relacionado ao assassinato do garoto João Hélio Fernando Vieites, de 
seis anos. O menino, que ficou preso ao cinto de segurança do veí-
culo em que estava, foi arrastado por mais de sete quilômetros por 
ruas do Rio de Janeiro pelos assaltantes que roubaram o carro de sua 
mãe. O crime gerou várias matérias ligadas à violência, com análises 
de pesquisadores das Ciências Humanas. Percebe-se também que no 
mês de março prossegue a seqüência de matérias sobre violência, re-
lacionadas a esse fato, o que sugere mais tempo dedicado à ciência 
com relação a Janeiro. Inferimos, pois, que se não houvesse ocorrido 
a brutal fatalidade o tempo de matérias sobre ciência nos meses de 
fevereiro e março, estariam mais próximos a janeiro, significando me-
nos tempo no total.

O segundo indicador refere-se às Grandes Áreas do Conhecimento 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
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CNPq2.

Gráfico 1 – Áreas do Conhecimento - CNPq

Observamos no gráfico acima que, ao contrário de outras pesqui-
sas realizadas (ANDRADE, 2004; GOMES e SALCEDO, 2005; MASSA-
RANI et al, 2005), em que as Ciências Biológicas surgem com maior 
freqüência, as Ciências Humanas se destacam. Acreditamos que isso 
se deve, como já mencionado, à grande incidência de matérias sobre 
violência observada nos dois últimos meses analisados. Esse fato for-
talece a tese de que o telejornalismo prioriza fatos que dêem margem 
à espetacularização. Percebemos a pouquíssima freqüência de maté-
rias (não mais do que quatro matérias por mês) sobre Engenharias, 
Ciências Agrárias e Ciências Biológicas, além da ínfima participação, 
no mês de março, de matérias sobre Linguística, Letras e Artes. Certa 
constância, durante o trimestre, pôde ser observada nos números de 
matérias das Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde e Ciências 
Sociais Aplicadas.

 O terceiro indicador estabelecido reflete a relação entre a 
quantidade de matérias nacionais e internacionais.

2 http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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Gráfico 2 – Matérias Nacionais X Internacionais

Das 88 matérias sobre ciência analisadas 69 (78,4%) são de origem 
nacional e 19 (21,6%) internacional. Nesse trimestre o telejornalismo 
da Rede Globo enfatizou as notícias nacionais. Apesar de ter havido 
uma queda mês a mês do número de matérias de origem internacio-
nal, isso não necessariamente indica uma tendência e só poderá ser 
avaliado com a ampliação do corpus, abrangendo um maior número 
de meses. Por outro lado, percebe-se que o alto número de matérias 
nacionais, nos meses de fevereiro e março, deve-se ao fato mencio-
nado sobre a violência. Isso sugere que o número de matérias inter-
nacionais poderia ser bastante aproximado ao número de matérias 
nacionais.

 O quarto indicador destacado teve como objetivo mostrar 
quais foram as instituições brasileiras mais citadas nas matérias nacio-
nais. Percebemos que para obter informações para as matérias sobre 
ciência o JN, em geral, procura três tipos de instituições: as de ensino, 
as de pesquisa e também empresas estatais. Isso talvez decorra da 
imagem de credibilidade que as mesmas construíram perante a socie-
dade. 
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Gráfico 3- Instituições citadas em matérias nacionais

É necessário esclarecer que, apesar de serem instituições localiza-
das fora do Brasil, a ONU e a UNESCO figuram no gráfico como insti-
tuições locais porque os pesquisadores entrevistados são brasileiros, 
residentes no país, e funcionários desses organismos internacionais. 
Das 69 matérias nacionais a USP é a instituição que, no trimestre ana-
lisado, foi a mais procurada como fonte institucional pelo JN quando 
o assunto era ciência. O fato caracteriza tanto a relevância que a USP 
tem no cenário da pesquisa nacional, como a prática jornalística deno-
minada “uso de fonte viciada”. 

Percebe-se ainda que as instituições mais procuradas pelo JN são 
da região Sudeste do país (as cinco instituições com maior freqüência 
no gráfico). Outro dado importante é que as instituições de ensino 
superior, ainda são as mais procuradas pela Rede Globo para aferir 
suas matérias. Dois aspectos podem ser inferidos desses dados: a) as 
universidades são as instituições que passam mais credibilidade à mí-
dia, b) essa credibilidade está centrada nas instituições do centro-sul 
do país. Dentre as instituições que não são de ensino, o IBGE e o INPE 
aparecem em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Isso cor-
robora com a tabela das Grandes Áreas do Conhecimento, na qual a 
subárea “Economia” (IBGE) e “Climatologia” (INPE) surgem com mais 
freqüência nas matérias analisadas.

Parte do que foi mencionado pode contribuir para a discussão so-
bre divulgação científica e telejornalismo regional. O fato de que no 
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trimestre analisado a USP foi a instituição mais utilizada como fonte 
de informação fortifica o lugar comum de que São Paulo é maior pro-
dutor de ciência nacional, o que, em grande medida não é verdade. 
Além disso, centrar as notícias científicas nacionais nas instituições do 
Centro-Sul do país é desmerecer a produção científica que ocorre no 
restante do país. Como poderiam as instituições e os pesquisadores 
localizados nas regiões, principalmente, Norte e Nordeste, participar 
do que Sousa (2006, p. 267) denomina como:

iniciativas de dimensões práticas e democráticas que promovam 
um novo ambiente comunicacional que assegure aos diversos 
atores envolvidos [...] um lugar destacado no processo de cons-
trução da ciência notícia ou da notícia ciência?

 Com os dados acima descritos, busca-se oferecer pistas que 
possam ampliar o debate sobre a divulgação científica e o telejornalis-
mo regional, questão complexa e que merece diversas reflexões.

Conclusões

Refletir sobre a produção e o fluxo da informação científica envol-
ve um grande número de questões. Algumas delas, trabalhadas neste 
artigo, remeteram a um entendimento maior quanto ao papel e a situ-
ação do Jornal Nacional junto à divulgação da informação científica. 

Acreditamos que sem divulgação não há impacto social, pois sem 
acesso às informações, os indivíduos terão mais dificuldade de se be-
neficiarem com descobertas relevantes no campo acadêmico. Promo-
ver uma melhor estrutura para a divulgação dos resultados das inves-
tigações científicas e criar fluxos de informação, visando ao cidadão 
comum, têm uma relevância fundamental para o avanço do conheci-
mento humano e o desenvolvimento do país.

Neste trabalho, mostramos que o papel do Jornal Nacional na di-
vulgação do conhecimento científico, embora exista e seja importan-
te, ainda é insuficiente, principalmente se tomarmos como parâmetro 
a quantidade de pesquisadores e pesquisas realizadas no Brasil. Cor-
robora com essa assertiva o fato de que em 39 horas de telejornal 
analisadas, apenas 3 horas e 4 minutos foram dedicadas, de alguma 
forma, à ciência. Na realidade, os dados sugerem que o telejornal ana-
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lisado, de fato, cumpre o seu papel no campo jornalístico ao priorizar 
o factual. No entanto, o papel relacionado à popularização da ciência, 
que implica uma ação cidadã, poderia estar mais presente.

O panorama estabelecido neste artigo serviu, pois, para mostrar 
que o telejornalismo resiste a popularizar a ciência numa escala mais 
ampla. Mostrou também que o “vício de fontes” é patente e que ins-
tituições da região Sudeste são priorizadas, o que fica claro quando 
vemos que dentre mais de 30 universidades públicas, a USP surge 
como a principal fonte das matérias sobre ciência. Evidentemente a 
questão da localização é um aspecto importante, mas, por outro lado, 
não se pode desconsiderar o fato de que a Rede Globo tem afiliadas 
espalhadas pelo país. Ou seja, a distância não é um argumento forte 
quando, em tese, há repórteres disponíveis para realizar entrevistas 
com especialistas nas mais diversas localidades.

Este artigo remete a uma investigação mais acentuada sobre a re-
lação da mídia com o Estado, a ciência e a sociedade. Não obstante, 
é patente o papel da mídia, que, apesar das dificuldades corriqueiras, 
tem alguma participação na divulgação da produção do conhecimen-
to científico.
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Resumo

Os centros de pesquisa e universidades, principais produtores de 
ciência no Brasil, têm o dever de fomentar a divulgação dos estudos 
e descobertas científicas à sociedade. Para isso, um dos caminhos é 
valer-se de suas assessorias de imprensa. Este trabalho propõe-se a 
analisar o Informativo UERN, principal produto divulgador produzido 
pela Agência de Comunicação Universitária (AGECOM) da Universida-
de do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a ponderar acerca do 
comprometimento do veículo com a divulgação da ciência produzida 
na instituição.

Introdução

 Os meios de comunicação de massa são o principal instru-
mento pelo qual as pessoas têm acesso à informação. E obter informa-
ção é, sem dúvida, um dos maiores anseios da sociedade, que deseja 
saber o que acontece ao seu redor para sentir-se preparada para en-
frentar problemas e participar de discussões e decisões a respeito de 
tudo o que a envolve. 
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Um olhar sobre a ciência 
no informativo UERN
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A economia, a política, o esporte e a cultura são amplamente di-
fundidos e divulgados nos meios de comunicação, especialmente os 
de cunho jornalístico. Ao buscarem informações, as pessoas costu-
mam se ater aos jornais e revistas, sejam televisivos, impressos ou 
radiodifundidos, por atribuírem a estes a preocupação com a veraci-
dade, comprovação das informações, confiabilidade e outros critérios 
que advêm dos métodos e técnicas utilizados pelos profissionais dessa 
área.

 A divulgação tem como princípio fundamental informar a po-
pulação sobre determinado assunto, a partir da checagem de infor-
mações junto às fontes, posteriormente transformadas em notícias. 
Nas editorias supracitadas, é comum encontrarmos textos que trazem 
questionamentos, confronto de idéias e até investigações jornalísticas 
que derrubam informações oferecidas pelas principais fontes do as-
sunto. Isso aproxima o leitor das questões abordadas, permitindo-lhe 
a capacidade de reflexão sobre o tema para uma posterior tomada de 
posição.

Um percurso diferente ocorre com os profissionais que trabalham 
com divulgação da Ciência & Tecnologia – ou, simplesmente C&T, 
como preferem a maioria dos pesquisadores e escritores da área. A 
sociedade precisa conhecer ciência como precisa conhecer política, 
economia, cultura e o cotidiano a que está submetida.  

O acesso às informações sobre C&T é fundamental para o exer-
cício pleno da cidadania e, portanto, para o estabelecimento de 
uma democracia participativa, na qual grande parte da popula-
ção tenha condições de influir, com conhecimento, em decisões e 
ações políticas ligadas a C&T. (OLIVEIRA, 2002, p. 13)

Apesar de ter ganhado relativo espaço nas últimas décadas, a di-
vulgação científica no Brasil ainda é tímida. Muitas vezes, o tratamento 
das informações pelos jornalistas é baseado na reprodução literal do 
que as fontes oficiais declaram. O leitor não é instigado a questionar 
a ciência porque os jornais geralmente a colocam como uma instância 
superior e inquestionável, deixando de lado o principal fundamento 
de sua atividade: a investigação.

Mas será que o jornalismo e a ciência são realmente atividades tão 
distintas? Para Oliveira (2002), isso não passa de um mito. Ela compara 
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as duas atividades e mostra o quanto elas se aproximam. 

Definir tema (assunto), elaborar hipóteses (pauta), coletar dados 
(entrevistas com as fontes), testar as hipóteses (checar as infor-
mações), priorizar os dados (hierarquia das informações), escre-
ver o trabalho (matéria) e publicar são procedimentos que se apli-
cam tanto à pesquisa científica quanto ao jornalismo. Guardadas 
às devidas proporções, é claro. (OLIVEIRA, 2002, p. 47)

Neste trabalho, far-se-á uma análise da importância da divulga-
ção científica, tomando como objeto a edição de março de 2008 do 
Informativo UERN, jornal mensal editado pela Agência de 
Comunicação Universitária (AGECOM), órgão responsável, 
entre outras atividades, pela assessoria de imprensa da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A 
escolha desta edição específica não foi aleatória. Ela foi selecionada 
por ter sido a última edição distribuída quando do início da produção 
deste trabalho. 

Buscou-se avaliar como esse veículo de informação da Universida-
de é utilizado na divulgação dos projetos e atividades científicas de-
senvolvidos no âmbito acadêmico, considerando, fundamentalmente, 
o espaço nele dedicado à C&T e a forma de tratamento da informação 
pelos profissionais que escrevem seus textos.

O produto deste trabalho poderá refletir acerca da maneira pela 
qual a comunicação pública da ciência contribui para o desenvolvi-
mento regional, partindo do princípio de que os resultados de qual-
quer pesquisa científica influem, direta ou indiretamente, na realida-
de da vida cotidiana.

O papel da Assessoria de Imprensa 
na divulgação científica

A Assessoria de Comunicação (ACS), conforme nos ensina Kopplin 
e Ferraretto (2001), deve coordenar as atividades de comunicação de 
um assessorado com seus públicos e englobar atividades nas áreas de 
Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Ou seja, 
ACS não é formada apenas por jornalistas, tampouco serve apenas 
para divulgar informações jornalísticas. 
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No entanto, esta análise recai sobre um produto jornalístico da 
AGECOM – UERN e, portanto, deter-se-á sobre um estudo voltado 
para a divulgação jornalística da assessoria de comunicação, ou seja, a 
Assessoria de Imprensa (AI).

Para Chinem (2003, p.160), “Assessoria de Imprensa é o serviço de 
administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes 
para os veículos de comunicação e vice-versa”. Este serviço pode ser 
oferecido para pessoas físicas e jurídicas dos meios público e privado. 
Diversas empresas, sindicatos, clubes, associações de classe, entida-
des científicas mantêm uma AI para que esta possa divulgar informa-
ções jornalísticas para o público externo (por meio da imprensa) ou 
interno (através de boletins, informativos e outros). 

Ir à mídia para expor posições e tornar públicos bons trabalhos 
é o que tem buscado as empresas, os governos, as entidades 
da sociedade civil e os cidadãos comuns. Isso é algo próprio da 
democracia avançada em todo o mundo. É também, ao mesmo 
tempo, um voto de confiança na mídia e uma busca de legitimi-
dade. (MAFEI, 2007, p. 18).

A Assessoria de Imprensa executa seu trabalho para a comunica-
ção interna e externa e deve realizar suas atividades de uma maneira 
que as duas formas de comunicação sejam exercidas simultaneamen-
te ou paralelamente. Elas são os tipos de ações mais importantes de 
uma organização. Em nada adianta formar uma boa imagem fora da 
entidade quando sua imagem para o próprio público interno não é 
satisfatória. Dessa forma, além de manter um bom contato com as 
redações de jornais para que estas possam divulgar as informações 
jornalísticas passadas pela AI, esta ainda deve pensar em atividades 
que contemplem público interno da organização.

A UERN é uma instituição pública, que deve utilizar sua AI como 
forma de prestar conta dos seus serviços para a sociedade em geral, 
incluindo suas pesquisas. Principalmente porque a Universidade tem 
na pesquisa uma das suas três bases (as outras são o ensino e a ex-
tensão). Assim, faz-se necessária uma ampla divulgação de projetos e 
pesquisas científicas tanto para a comunidade acadêmica, como para 
a sociedade em geral.
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Os assessorados da área pública, como o governo, em todas as 
instâncias (federal, estadual e municipal), sabem que é o caráter 
fiscalizador que pauta as matérias sobre o setor. Por intermédio 
da imprensa, os poderes constituídos prestam conta das ações à 
população e esse é o objetivo principal de uma assessoria de im-
prensa para esse segmento. Nada impede, no entanto, que essa 
mesma clientela tenha expectativa de ver reconhecidas as políti-
cas públicas das respectivas áreas como se fossem um serviço tão 
“vendável” quanto um bem de consumo. Essa é a lógica, inclusi-
ve, da política-espetáculo que a sociedade da informação ajudou 
a formatar. (MAFEI, 2007, p. 55).

O Informativo UERN é distribuído em nível interno e externo, sen-
do disponibilizado a professores, funcionários e alunos da instituição, 
a outras universidades e a veículos e profissionais da comunicação. O 
impresso é, portanto, destinado a manter o público interno informado 
sobre o cotidiano da Universidade e a servir como fonte de pauta para 
os veículos de comunicação do Rio Grande do Norte. Dessa forma, o 
produto se configura como principal meio de divulgação das pesqui-
sas e projetos científicos da UERN.

Embasando-se na descrição de Kopplin e Ferraretto (2001), pode-
se considerar que o Informativo UERN, além de servir como pauteiro 
das redações, configura-se como um house-organ, denominação dada 
aos produtos jornalísticos voltados para o público interno. No caso 
da UERN o público interno integra professores, funcionários, alunos 
e ainda outras Universidades, já que fazem parte do mesmo universo 
acadêmico.

Os autores definem os house-organs como “periódicos e progra-
mas de rádio e de televisão produzidos pela AI e voltados a públicos de 
interesse direto ou indireto do assessorado” (KOPPLIN e FERRARETTO, 
2001, p.124, grifo dos autores). Os estudiosos ainda alertam para que 
haja privilégio dos critérios jornalísticos sobre o aspecto institucional, 
não desconsiderando a valorização do assessorado.

Entre as várias funções dos house-organs citadas por Kopplin e 
Ferraretto (2001), podemos destacar que eles informam sobre o con-
texto da organização, estimulam a participação dos componentes da 
entidade, valorizam os integrantes da organização e registram fatos 
importantes para o público.

No entanto, a função mais importante dos house-organs é sua ca-
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pacidade de fortalecer o relacionamento da instituição assessorada 
com o público, já que este pode ver sua realidade refletida naquele 
meio de comunicação utilizado e passar a se integrar às diversas ativi-
dades da entidade. 

Para Kopplin e Ferraretto (2001), o jornal de uma instituição é um 
house-organ impresso com periodicidade mensal que deve ter de 8 a 
20 páginas e ainda:

É um veículo de periodicidade média, entre a do boletim e a da 
revista. Isso faz com que os textos mereçam um tratamento mais 
apurado do que os do boletim, para não perderem a atualida-
de e interesse. O jornal pode abranger os gêneros interpretativo, 
opinativo e de entretenimento, que dão às matérias um caráter 
atemporal, embora a informação em si não seja abandonada. (p. 
140).

O Informativo UERN tem 12 páginas e seus textos são aprofun-
damentos dos boletins diários que a AGECOM pública na página da 
UERN na Internet (www.uern.br) e envia aos meios de comunicação 
por meio de carta e e-mail.

Segundo Chinem (2003), os jornais de uma entidade têm a 
peculiaridade de fomentar no público empenho para “vi-
rar” notícia. O autor ainda destaca que toda publicação deve refletir 
a imagem institucional da empresa.

Empresas e instituições estão cada vez mais conscientes de que 
investimentos na comunicação são vitais para a sobrevivência e 
o sucesso nos negócios e nas atividades, Isso não apenas para 
expor seus produtos, serviços e suas marcas, mas também, e prin-
cipalmente, para criar canais de diálogo com os diferentes públi-
cos e reforçar sua reputação e credibilidade. (CHINEM, 2003, p. 
100).

A AI ganhou importância nas instituições que têm privilegiado, 
cada vez mais, a comunicação, tanto externa como interna, como for-
ma de reforçar e melhorar a imagem dessas entidades. Assim, esse 
resultado também pode refletir na divulgação da ciência. Por esse 
motivo, cabe estudar como esse processo se dá para a divulgação de 
informações científicas através da AI de uma Universidade.
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Ciência e Tecnologia no Informativo UERN?

Que o Informativo UERN é o principal meio de divulgação da ci-
ência produzida na UERN já foi dito. Mas de que forma se dá – ou 
deveria se dar – essa divulgação? Até que ponto jornalismo e ciência 
convergem? 

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando 
a primeira, que busca conhecer a realidade por meio do entendi-
mento da natureza das coisas, encontra no segundo fiel tradutor, 
isto é, o jornalismo que usa a informação científica para interpre-
tar o conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 2002, p. 43)

Mas que jornalismo é esse? O conceito de jornalismo científico é 
apresentado praticamente da mesma maneira por todos os pesquisa-
dores da área. A popularização do conhecimento científico é colocada 
unanimemente como o objetivo-chave dessa atividade. Pena (2005) a 
define como a forma mais eficaz de viabilizar essa popularização não 
só porque facilita a difusão das informações entre a sociedade leiga, 
mas também porque funciona como ferramenta de educação para a 
ciência. 

“São características intrínsecas ao jornalismo científico a alfabeti-
zação científica, a transmissão de valores, o fortalecimento da cultura 
nacional, a educação objetiva, criativa e participativa. O jornalismo 
científico deve ser claro e eliminar a aridez do assunto que trata” 
(PENA, 2005, p. 109).

Para Melo (2006), dizer simplesmente que esse é o tipo de jorna-
lismo responsável pela divulgação dos fatos que envolvem a ciência 
significa submeter-se ao sistema capitalista sob o qual o jornalismo é 
praticado na contemporaneidade e a partir do qual reforça três pre-
missas básicas: a) a sacralidade da ciência, contribuindo mais para a 
ratificação das estruturas de poder na ciência do que para distribuir o 
conhecimento; b) a autonomia da ciência, como se esta independesse 
da sociedade para existir e ser executada; e c) os preconceitos exis-
tentes no jornalismo científico, que divulga prioritariamente os fatos 
ligados às ciências básicas e aplicadas, deixando de lado as ciências 
humanas. 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 363

Por isso, a produção científica sobre o assunto constantemente 
apresenta a atividade como um tipo de jornalismo mal executado. Se-
gundo Vilas Boas (2005, p. 41), diferentemente dos repórteres de edi-
torias como economia e política, os responsáveis pelo cumprimento 
das pautas científicas, dificilmente, questionam as declarações vindas 
de fontes oficiais, relatórios científicos, entrevistas coletivas e revistas 
especializadas. Eles se contentam em escrever aquilo que lhes foi dito 
sem ao menos checar as informações junto a outros cientistas e auto-
ridades dos assuntos tratados. 

[...] nos moldes em que é feita, a cobertura da mídia sobre 
ciência costuma ser promocional e favorecer a indiferença. 
Torna-se um assunto para consumo e entretenimento nas 
noites de domingo em vez de tema importante da agenda 
econômica e social. (VILAS BOAS, 2005, p. 43)

Melo (2006) diz que o jornalismo científico transformou-se em 
instrumento de transferência tecnológica (porque divulga a produção 
científica dos países metropolitanos e reforça a dependência nacional) 
e de manutenção do poder (porque contribui para o reforço das hie-
rarquias científicas ao destacar determinados cientistas e fazer estes 
ganharem posições na “tecnoburocracia” e, assim, atraírem as fontes 
de captação de recursos para suas próprias pesquisas).

Considerando esses problemas, o jornalismo científico só conse-
guirá desenvolver-se de forma idônea e correta se os profissionais da 
área se posicionarem como verdadeiros jornalistas e tratarem a ciên-
cia como um campo de trabalho que exige os mesmos cuidados dos 
demais. É preciso que os veículos se comprometam com o que Vilas 
Boas (2005, p. 25) considera o papel fundamental da mídia científica: 
“manter as pessoas informadas sobre as novas conquistas científicas 
para que possam se posicionar diante delas”.

  
O profissional do jornalismo científico não pode deixar de ter uma 
vocação científica, preocupação com a comprovação, indepen-
dência de opinião, disposição para aceitar correções e honesti-
dade. Soma-se a isso a capacidade para a pesquisa, o que inclui 
rejeição ao óbvio e ao superficial (PENA, 2005, p. 110).
 

Somente assim, seria possível atingir o jornalismo científico idea-



364 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

lizado por Melo (2006, p. 118), no qual promove-se a popularização 
do conhecimento produzido nas nossas universidades e centros de 
pesquisa, utilizando linguagem acessível ao cidadão comum, e que 
provoca o “desejo do conhecimento permanente, despertando o in-
teresse pelos processos científicos e não pelos fatos isolados e seus 
personagens”. 

O profissional que escreve usando e abusando da metalinguagem 
demonstra preocupação em aproximar a sociedade, geralmente leiga, 
das questões científicas. “Quando as pessoas conseguem associar um 
princípio ou uma teoria científica a alguma coisa que lhes é familiar, 
fica muito mais fácil a compreensão do assunto, e a comunicação cien-
tífica torna-se eficaz” (OLIVEIRA, 2002, p. 44).

Essa preocupação se mostra necessária e urgente porque é o di-
nheiro público quem mais financia os projetos científicos no Brasil. Por 
isso, a sociedade não apenas quer, mas tem direito a uma prestação 
de contas dos valores investidos em pesquisas. 

A divulgação de C&T, portanto, deve partir inicialmente de suas 
fontes primárias, que são os responsáveis pelo planejamento e 
pela distribuição dos recursos – os órgãos governamentais – e so-
bretudo da comunidade científica concentrada nas universidades 
e instituições de pesquisa, responsáveis pela produção de C&T. 
(Oliveira, 2002, p.13)

 Isso significa que o Informativo UERN deve ter preocupação 
prioritária em tornar públicos os projetos científicos desenvolvidos 
pela UERN. Porém, uma leitura atenta do referido impresso evidencia 
a ausência – ou rara presença – de informações sobre a pesquisa e os 
projetos científicos realizados pela Universidade.

A manchete principal do veículo diz: “Pesquisa terá mais verba em 
2008”. Entretanto, a matéria referenciada, que toma todo o espaço da 
página 4, traz apenas informações sobre o orçamento da universida-
de. É, na verdade, uma espécie de relatório sobre o seminário de pla-
nejamento da UERN que não acrescenta nenhum dado sobre ciência 
além do que o título informa.

A manchete que ganha maior destaque depois da principal, “Re-
portagem especial mostra história da UERN”, se refere à primeira de 
uma série de reportagens especiais, que ocupa integralmente as pági-
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nas 6 e 7 do impresso e se limita a descrever fatos históricos.
As outras três chamadas de capa, intituladas “Mestrado em Letras 

inscreve candidatos até dia 23”, “Comissão inicia trabalho” e “Conci-
liação é alcançada em 80% dos atendimentos da Prática Jurídica” se 
referem a matérias respectivamente localizadas nas páginas 8, 3 e 10, 
que também não divulgam a produção científica da UERN. Nas demais 
páginas, o que prevalece são textos sobre o cotidiano administrativo 
da instituição, envolvendo política, recursos humanos, estrutura do 
ensino, editais e eventos esporádicos, entre outros assuntos. 

Essa ausência de informações científicas pode causar no leitor a 
sensação ou indagação sobre a falta de projetos desse tipo na insti-
tuição que deveria ser a “casa” da ciência. Ademais, é possível o sur-
gimento de questionamentos sobre o desempenho da função de pro-
mover ciência, atribuído, de modo geral, às universidades.

TV Mímica: grande idéia, pequeno espaço

Na edição do Informativo UERN escolhida para ser objeto de aná-
lise deste estudo, a C&T foi contemplada com uma notícia. Trata-se 
da matéria “Programa desenvolvido por professor de Ciência da Com-
putação auxilia alfabetização e promove inclusão digital de crianças”, 
localizada na página 11 do impresso, sem identificação do profissional 
responsável pela reportagem. 

O texto fala sobre o TV Mímica, projeto educativo idealizado pelo 
professor Dr. Aquiles Burlamaqui, do campus avançado de Natal, que 
consiste em um jogo de adivinhações que utiliza a mímica como dica 
para o preenchimento de lacunas com textos. O projeto tem como 
principal objetivo promover a inclusão digital na educação infantil.

Disposto em duas colunas no lado direito da página – a página é 
dividida em cinco colunas – e ilustrado com a foto do professor que 
desenvolveu o projeto, a matéria ganha um certo destaque na página 
por estar localizado dentro de uma caixa de texto cinza. Porém, perde 
espaço para a matéria principal da página, intitulada “Curso de Ciên-
cias da Computação integra Rede Cidades Interativas da Prefeitura de 
Natal”. Também vale ressaltar que a única matéria que divulga a pro-
dução cientifica da UERN não mereceu chamada na primeira página.  
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A posição destinada à reportagem no veículo desprestigia as ações 
de pesquisa em detrimento de assuntos como política, recursos hu-
manos, eventos não científicos etc. E ainda levanta o questionamento 
sobre a possibilidade do texto falar do único (hipoteticamente) proje-
to do gênero desenvolvido na UERN que merece referência no princi-
pal produto da agência de comunicação da Universidade.  

A construção do texto enquadra-se na concepção já citada de Vilas 
Boas (2005): é meramente promocional, não faz surgir nenhum ques-
tionamento e favorece a indiferença. Sem constar ao menos uma cita-
ção que se faça inferir que houve entrevista com o professor idealiza-
dor do projeto durante a reportagem, a matéria limita-se a interpretar 
e, no segundo parágrafo, a transcrever parte do texto do projeto. Ser-
ve, então, para confirmar a denominação que Oliveira (2002) dá aos 
maus profissionais do jornalismo científico: “papagaios de cientistas”, 
que apenas repetem o que foi dito (ou, neste caso, escrito) pelas fon-
tes oficiais, sem questionar ou suscitar discussões sobre o assunto.

Além disso, a matéria contraria uma recomendação constante em 
toda a bibliografia consultada para este trabalho: a de que o texto 
de divulgação científica precisa apontar de que modo a sociedade 
se aproxima do assunto abordado, como aquele trabalho de pesqui-
sa científica pode interferir no cotidiano social. Apenas nas últimas 
linhas do texto, o repórter informa que “um protótipo do programa 
está sendo preparado para ser posto em teste, dentro de dois meses, 
em duas escolas da Grande Natal”. Se o texto se referisse diretamente 
às instituições em que o projeto será testado e se desse mais desta-
que a essa informação – talvez desenvolvendo o texto a partir dela –, 
o material conseguiria cumprir o papel de difusor do conhecimento 
científico de forma mais eficaz.

A partir do conhecimento acerca da importância que o projeto 
tem para a comunidade beneficiada e para seus integrantes, surge a 
indagação sobre o cumprimento das funções da assessoria de comu-
nicação da universidade.

Considerações Finais

Após esta análise breve, podemos chegar a duas conclusões: ou a 
UERN não tem produção científica significativa ou o Informativo UERN 
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não cumpre seu papel de principal divulgador dessa produção. E, caso 
se considere a primeira, ela envolve inevitavelmente a segunda. Pois, 
se não há muita produção, por que a pouca que existe não ganha o 
devido destaque no principal meio de divulgação da Universidade?

Parece-nos mais razoável, considerar-se como resultado deste tra-
balho a segunda conclusão apontada no parágrafo anterior, uma vez 
que a AGECOM não consegue atingir, por meio do Informativo UERN, 
seu principal objetivo como divulgador científico. 

De acordo com Burkett (1990), os profissionais das assessorias de 
institutos de pesquisa e universidades, por ele chamados de “reda-
tores de ciência institucionais” têm como atribuição fundamental a 
tarefa de “explicar a instituição e suas atividades às pessoas que têm 
ou podem ser persuadidas a ter um interesse direto na organização, 
incluindo seu progresso financeiro e tecnológico” (BURKETT, 1990, p. 
146).

Projetos como o TV Mímica e outros que são desenvolvidos dentro 
de uma universidade, sobretudo os que tenham fins extensionistas, 
devem ser amplamente divulgados porque, desse modo, há possibili-
dade do projeto receber apoios inter-institucionais e, provavelmente, 
ser ampliado, projetando-se assim na colaboração do desenvolvimen-
to local e regional.
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Resumo: 

O presente trabalho aborda em seu contexto a relação, desenvol-
vimento local e educação, relação esta que se desenvolve através de 
um diálogo entre comunidade, escola e poder público. Essa materiali-
zação se dá na produção coletiva do projeto político pedagógico (PPP), 
esse que tem como função, direcionar quais aspectos norteadores 
deve ser observado na prática pedagógica.

Introdução

No campo das iniciativas governamentais para construção do de-
senvolvimento local (DL), as escolas de ensino fundamental podem se 
tornar aliadas importantes, considerando que, o processo formativo 
da convivência humana se compõe nessa etapa do desenvolvimento 
pedagógico da educação. Nesse sentido, a lei de diretrizes e bases da 
educação nacional (LDBEN/96) em seu artigo primeiro tem descrito 
que, “ a educação abrange os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas institui-
ções de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e manifestações culturais.”

1 Luís Carlos Cipriano é jornalista e membro da SBPjor. Atualmente está concluindo o 
curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na UFRPE. e-mail: Luis_ufrpe@yahoo.com.
br)

2 Rosimare Nascimento Gomes Araújo é estudante concluinte do curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia da UFRPE, e estudiosa da área de gestão. 

3 Maria Salett Tauk Santos é coordenadora e professora do mestrado, em extensão ru-
ral e desenvolvimento local na UFRPE, a mesma é escritora de diversos textos e livros 
acerca da teoria do desenvolvimento local e culturas hibridas. 

Desenvolvimento local e educação: 
uma comunicação que se integra
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Partindo desse princípio é possível entender que a lei de diretrizes 
e bases da educação brasileira, possibilita um entendimento acerca de 
que o desenvolvimento local implica na educação, e também, deve ser 
inserido no processo formativo do ensino básico do país. Pois, se cada 
educando já tiver consigo noções que para desenvolver sua região é 
necessário conhecê-la, além de criar uma união coletiva de todos os 
habitantes, o processo de desenvolvimento local se tornará cada vez 
mais difundido, valorizado, comunicado e conhecido por todos.

Ao perceber essa premissa, nota-se que a escola tem com ela a 
possibilidade de em suas ações pedagógicas provocar o aluno a enten-
der o que é desenvolvimento local e como ele ocorre. 

Paulo de Jesus (2003), falando acerca do desenvolvimento local, 
diz que o mesmo, pode ser entendido como um processo que mobiliza 
pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da 
sociedade local, criando oportunidades de trabalho e renda, superan-
do dificuldades para favorecer a melhoria das condições de vida da 
população local. (p.72)

Partindo dessas considerações, o estudo aqui abordado trabalhará  
o desenvolvimento local, e o projeto político pedagógico como ações 
de intervenção popular nas ações de políticas públicas, sendo a esco-
la, a mediadora de todo esse processo, seja ela do ensino fundamental 
ou não.

Desenvolvimento Local e o Projeto 
Político Pedagógico

As transformações ocorridas na segunda metade do século XX 
dentro da economia e da cultura mundial possibilitaram uma reflexão 
acerca de diversas teorias, especificamente aquelas que auxiliavam 
uma excludência das populações menos favorecidas. A partir dessas 
reflexões surgiram algumas teorias, dentre as quais, a do desenvol-
vimento local (DL). Falar sobre desenvolvimento local é uma tarefa 
difícil e complexa, pelo fato de ainda não existir uma definição pre-
cisa. (OLIVEIRA, 2006. p.168)

Porém, alguns autores que fundamentarão este estudo, têm con-
sigo um entendimento que aproxima o desenvolvimento local da edu-
cação fundamental. 
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Tauk Santos (2002), acerca da abordagem, revela que as políticas 
de intervenção, as transformações operadas pela globalização tem 
demonstrado como vem se tornando cada vez mais distante a pers-
pectiva de construção do desenvolvimento em nível nacional. Este 
antigo modelo vem sendo substituído pelo desenvolvimento local, en-
tendido como o processo de construção de oportunidades e melhores 
condições de vida para as populações locais, mobilizando capacidades 
endógenas.

“ O desenvolvimento local deve ser acima de tudo um processo de 
reconstrução social, que se processa “de baixo para cima”, com 
a participação efetiva dos atores sociais.” (CAMPANHOLA e GRA-
ZIANO DA SILVA: 2006, p.61)

Os autores citados destacam que a inserção dos menos favoreci-
dos deve ocorrer “in loco”, pois, no agrupamento local, os indivíduos 
podem juntos, desenvolver oportunidades que venham a melhorar as 
condições de vida da população local. Nesse entendimento, nota-se 
que, a educação é fator primordial para tal desenvolvimento; consi-
derando que as transformações ocorrem em meio ao ensinamento e 
aos estudos específicos  das necessidades encontradas em cada meio 
social.

“ O desenvolvimento local apóia-se na mobilização local dos re-
cursos e competências, enfatizando o desenvolver das iniciativas lo-
cais, no reforço das solidariedades entre comunidades e municípios 
na ação de considerar as aspirações e necessidades, da população en-
volvida, nos domínios econômicos, social e cultural.” (Région Alsace: 
1988 apud TAUK SANTOS: 2006, p.34)

A abordagem trazida por Tauk Santos apresenta um esforço em 
considerar a qualidade de vida das pessoas. Além de pressupor o pro-
cesso de desenvolvimento local como condição fundamental para 
efetivação da qualidade descrita. Em si, os atores locais são elementos 
articuladores do processo.

Augusto de Franco (2000) trata o tema, como um processo de 
aproximação das comunidades com as instâncias de poder e dos go-
vernos, por mais, diz que é uma possibilidade de influenciar as deci-
sões políticas administrativas nas comunidades em que estas serão 
desenvolvidas. (p.34)
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É possível perceber que Tauk Santos e Franco, mesmo em entreli-
nhas, juntos citam que, o desenvolvimento local se dá no processo de 
articulação com os conhecimentos prévios.

Nesse processo, a educação toma papel importante como difusora 
das práticas de DL. Pois, é a partir da educação que se fundamenta e 
se solidifica as raízes do desenvolvimento abordado nesse estudo. 

Tauk Santos (2001), ainda explica que as culturas populares devem 
ser consideradas em seu caráter atual, desigual e, portanto relaciona-
do com a cultura hegemônica. Para a autora “uma das características 
fundamentais das culturas populares deriva do fato de viverem em 
suas condições concretas de existência, uma situação de contingên-
cia, ou seja, o acesso aos bens materiais e imateriais como à educação, 
à informação, às formas associativas e participativas se dão de forma 
incompleta, desigual, desnivelada.” (TAUK SANTOS e CALLOU.  In LIMA 
e FIGUEIREDO Orgs, 2006:108)

Em si, o desenvolvimento local é uma prática cada vez mais di-
fundida e alinhavada em comunidades populares e em áreas rurais, 
devido as necessidades de articulação para reivindicação e sugestões 
de propostas de políticas públicas que venham alterar as dificuldades 
existentes nas comunidades que desempenham o processo de desen-
volvimento de suas localidades.

Em consonância com o desenvolvimento local, o projeto político 
pedagógico pode ser compreendido nesse contexto, como o articula-
dor conceitual que possibilita o diálogo entre as comunidades locais e 
o seu próprio desenvolvimento, portanto, se faz necessário compre-
ender o que é o projeto político pedagógico, e quais são seus pontos 
articuladores com a comunidade em que se insere.

Nascido com a gestão democrática, após a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDBEM/96), o projeto político pedagógico 
(PPP) trabalha as linhas diretivas de como deve funcionar a escola, 
sendo todos os atores que lidam diretamente com a mesma, respon-
sáveis não só pela sua elaboração, como também, pela execução de 
tudo aquilo que foi descrito. Processo este, que tem participação efe-
tiva da comunidade local. 

“ O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finali-
dades da escola, assim como a explicação de seu papel social e 
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a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a se-
rem empreendidas por todos os envolvidos com o processo edu-
cativo. Seu processo de construção aglutinará crenças, convic-
ções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e 
científico, constituindo-se em compromisso político e pedagógico 
coletivo (...).” (ILMA VEIGA, 2006:9)

A concepção do PPP é um processo participativo que envolve pro-
fessores, técnicos, funcionários, alunos e comunidade. Ele nasce da 
própria realidade, considerando os problemas e as situações que por 
ventura venha aparecer, sendo construído continuamente pela cole-
tividade.

“ (...) O projeto pedagógico é um documento que não se reduz à 
dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projetos 
e planos isolados de cada professor em sua sala de aula. O pro-
jeto pedagógico é, portanto, um produto específico que reflete 
a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo que 
a influência e que pode ser por ela influenciado. Em suma, é um 
instrumento classificador da ação educativa da escola em sua to-
talidade. (...)” (ILMA VEIGA, 2006:11-12) 

 Até então, é percebido que o PPP não é um instrumento isolado 
da escola, pelo contrário, é um instrumento que aproxima a escola 
da comunidade, possibilitando que todos possam participar da dis-
cussão, da construção e da avaliação de tudo que compõe o universo 
escolar, favorecendo o desenvolvimento local.

“ (...) A escola que se queira cidadã depende da construção/re-
construção do saber, junto com o domínio do instrumental básico 
de conhecimentos, de atenção ao manejo das informações e às 
condições e metodologias de aprendizado. Mais que o domínio 
dos conteúdos básicos, a escola marca pelas relações pedagógi-
cas que proporciona, pela intensificação de possíveis chamados 
à participação, já que nem sempre encontra o eco esperado e a 
resposta ativa da população.(...)” (MARTINS, 2006:67)

De acordo com a citação de Martins, o projeto político pedagógico 
se mantém como um instrumento que possibilita um aporte, entre 
a comunidade e seu desenvolvimento, ou seja, é possível encontrar 
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ações norteadoras de desenvolvimento local nas atividades de ensi-
no-aprendizagem a partir da construção do PPP. Porém, para que isso 
ocorra é necessário que todos participem, sejam, os dirigentes da es-
cola, os professores e funcionários, e a própria comunidade.

Portanto, a articulação entre o desenvolvimento local e o projeto 
político pedagógico, como foi narrado até então, suscita a seguinte 
hipótese: O desenvolvimento local, neste início de século XXI se apre-
senta como um novo aspecto a ser abordado em sala de aula, princi-
palmente as do ensino fundamental I, para tanto, a discussão parte do 
projeto político pedagógico, considerando que sua construção ocorre 
de forma coletiva, principalmente com os atores sociais locais. Sendo 
assim, como é possível perceber que a escola é um suporte para a 
difusão do desenvolvimento local, e as transformações qualitativas de 
vida advindas desse desenvolvimento, lembrando que diversos atores 
sociais mesmo realizando o DL, não têm consciência, ou sabem que 
estão trabalhando o mesmo? 

Por mais uma vez, nota-se que o desenvolvimento local está ligado 
à escola através da comunidade, pois, como citado na legislação, a 
escola é o fortalecimento do vínculo familiar, por conseqüência, exten-
são das ações e realizações sociais. Ou seja, a escola é o local por onde 
toda comunidade transforma suas idéias em ideais, é uma extensão 
dos desejos da própria comunidade. Neste caso, é o hibridismo cultu-
ral que surge em meio ao desenvolvimento local.

De acordo com Tauk Santos (1994), nesse cenário que visualiza as 
culturas populares enquanto culturas híbridas, portanto produtoras 
de sentido, há que se considerar as mediações culturais, aqui vistas 
como assinala Martín-Barbero (1992;20) como “o lugar de onde é 
possível compreender a interação entre o espaço da produção e o 
da recepção.” Ou seja, as mediações são características das culturas 
que interferem nas interações comunicacionais entre culturas. No 
caso específico das culturas populares, os processos de hibridização 
se configuram nas suas relações com a cultura hegemônica, que é a 
cultura massiva. (CALLOU e TAUK SANTOS apud LIMA e FIGUEIREDO. 
2006;109)

A autora citada descreve em entrelinhas que há de se considerar 
o espaço da produção e o da recepção, estes, portos de sentidos e di-
álogos, locais em que ocorrem as transformações culturais existentes 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 375

a partir de uma interação. Neste caso, escola e comunidade partindo 
do projeto político pedagógico. Com isso, Tauk Santos, nos aproxima 
ainda mais dos fundamentos existentes na LDBEN em relação ao de-
senvolvimento local e sua importância no ensino fundamental I.

Considerações Finais

O estudo acerca do desenvolvimento local e sua inserção nos 
projetos políticos pedagógicos das escolas municipais de ensino fun-
damental aqui abordado nos leva a refletir a importância da escola 
como suporte nas ações de políticas públicas, que visam mobilizar e 
organizar, os diferentes atores sociais no processo de desenvolvimen-
to, onde as escolas estejam inseridas. Por mais, visa abrir uma linha 
de estudos ainda tímida acerca do desenvolvimento local inserido na 
educação fundamental I.

“Pois, de acordo com Paulo Freire, é necessário que a educação 
tenha em sua concepção a prática da liberdade, da conscienti-
zação, onde não só se alfabetize, mas, que produza um meio de 
democratização da cultura, como oportunidade de reflexão sobre 
o mundo e a posição de lugar do homem.” (SOARES:2004. p.19)

“(...) a criança não pode mais ser considerada como um não adul-
to, o quase adulto, o adulto incompleto, alguém que ainda não é! 
Ao contrário, ela deve ser percebida como sujeito social, pessoa, 
gente, cidadã que, como tal é determinada pelos aspectos histó-
ricos, econômicos, políticos e socioculturais do meio em que está 
inserida.” (KRAMER: 1992. p.120)

Nessas considerações, Freire e Kramer colocam-nos de frente com 
os desafios para uma educação sócio-cidadã que surge no inicio desse 
século XXI. Inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento local.

“Bordenave (1983), citado por Irving (1999), coloca que a par-
ticipação deve ser entendida em duas vertentes: Uma é a base 
efetiva que exprime o prazer em compartilhar; a outra é a base 
instrumental, que considera o compartilhamento como um me-
canismo de obtenção de um nível mais elevado de eficiência.” 
(IRVING apud GRAZIANO DA SILVA:2000, p.71)
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Tanto o compartilhar, quanto o mecanismo de eficiência citado por 
Irving a partir de Bordenave, traz um referencial que nos possibilita 
ver em todo esse processo a educação. Pois, é na educação básica/
fundamental que os princípios de socialização e desenvolvimento so-
cial são desenvolvidos e abordados junto às crianças. Logo se percebe 
que o desenvolvimento local está em consonância com a LDB.

Art.22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o edu-
cando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exer-
cício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 
em estudos posteriores.

Art.27 . I, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem 
democrática; inc. III, orientação para o trabalho.

Art.32. II, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 
a sociedade. 

Ou seja, os professores (as) são chamados a uma grande responsa-
bilidade em introduzir nas séries iniciais do ensino básico/fundamen-
tal brasileiro, o desenvolvimento local, de acordo com a LDBEN/96.

Sobre a compreensão de educação, se pode salientar que Freinet 
apresenta uma das conceituações mais próxima da discussão  aqui 
abordada. Para ele, a educação não é uma formula de escola, mas 
sim uma obra de vida (...) se um dia os homens souberem raciocinar 
sobre a formação de seus filhos (...) restabelecerão valorosamente o 
verdadeiro ciclo da educação: escolha da semente, cuidado especial 
do meio em que o individuo mergulhará para sempre as suas raízes 
poderosas, assimilação pelo arbusto da riqueza desse meio. (p.07)

“ A educação é um tipo de quer fazer humano, ou seja,  um tipo de 
atividade que se caracteriza fundamentalmente por uma preocu-
pação, por uma finalidade a ser atingida. A educação dentro de 
uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, mas 
sim como um instrumento de manutenção ou transformação so-
cial. Assim sendo, ela necessita de pressupostos, de conceitos que 
fundamentem e orientem os seus caminhos. A sociedade dentro 
da qual ela está deve possuir alguns valores norteadores de sua 
prática. Não é nem pode ser a prática educacional que estabelece 
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seus fins. Quem o faz é a reflexão filosófica sobre a educação den-
tro de uma dada sociedade.” (LUCKESI: 1994, p.30-31)

Freinet e Luckesi, possibilita uma reflexão  de que pela educação 
é possível transformar o individuo socialmente, além de oferecer 
bases para uma fundamentação acerca de como desenvolver o 
local em que está inserido o sujeito que se educa. Complementan-
do tal pensamento, o educador Paulo Freire, diz que a alfabetiza-
ção é a conseqüência de uma reflexão que o homem começa a fa-
zer sobre sua capacidade de refletir.( FREIRE apud SOARES:2004, 
p.119)

Neste sentido é possível compreender que a educação básica/fun-
damental nos municípios tem em si, uma responsabilidade de propi-
ciar as crianças de suas escolas, o desenvolvimento local. Salientando 
que a partir das diretrizes contidas nos projetos políticos pedagógicos 
das escolas municipais será possível envolver não só os alunos nesse 
desenvolvimento, mas, toda a comunidade envolta da escola.

Referências Bibliograficas

TAUK SANTOS, Maria Salett. e CALLOU, Ângelo Brás Fernandes. 
Orgs. Associativismo e desenvolvimento local. Recife,Pe: 
Bagaço, 2006.
TAUK SANTOS, Maria Salett. Comunicação Rural: Do 
difusionismo tecnológico ao desenvolvimento local. In 
Coletânea de palestras. Recife,PE:Prorenda Rural – PE, 2002.
CAMPANHOLA, Clayton. e GRAZIANO DA SILVA, José. O novo 
rural brasileiro, políticas públicas. Jaguariúna,SP: EMBRAPA 
meio ambiente, 2000.
JARA, Carlos J. A sustentabilidade do desenvolvimento local: 
Um processo em construção. Recife,PE: SEPLAN, 1998. 
PIMENTA, Selma garrido. De professores, pesquisa e didática. 
Campinas: Papirus,2002.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto 
de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico – 
elementos metodológicos para elaboração e realização. São 
Paulo: Libertad, 2000.
_______________________________. Coordenação 



378 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

do trabalho pedagógico: do projeto político pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002.
VEIGA, Ilma Passos A. Projeto político pedagógico da escola: 
uma construção coletiva. In VEIGA, I Alencastro (org). Projeto 
político pedagógico da escola: uma construção possível. São 
Paulo: Papirus, 1995. 
KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do 
disfarce. São Paulo: Cortez, 1992.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: 
Contexto, 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 
1996.
_____________. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e 
Terra, 2006.
____________. Comunicação e Extensão. São Paulo: Cortêz, 
1998.
FREINET, C. Pedagogia do bom senso. São Paulo: Martins 
Fontes, 1988.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: 
Cortez, 1994.
JESUS, Paulo de. e SOUZA LIMA, Irenilda de. A prática da pesquisa 
na extensão rural para o desenvolvimento sustentável: Alguns 
elementos instrumentais. In Extensão Rural, desafios de novos 
tempos, agroecologia e sustentabilidade. Recife, PE: Bagaço, 
2006.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa 
científica. Petrópolis,RJ: Vozes, 2003.
FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista 
histórica na pesquisa educacional. Vitória, ES: apresentação 
no encontro regional de pesquisa sudeste, no simpósio 
sobre diferentes enfoques teóricos na pesquisa educacional 
brasileira, 1987.



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 379

Conexão ciência: jornalismo 
científico na tv?

Cristina Vila Nova de Vasconcelos1

Olga Maria Tavares da Silva2

Resumo
Com a consolidação da pesquisa científica nacional, o Jornalismo 

Científico vem progredindo com suas contribuições para a sociedade. 
As universidades como uns dos incentivos fundamentais na divulga-
ção das informações científicas a um público maior trazem reflexões 
quanto ao Jornalismo Científico na TV. O programa Conexão Ciência, 
incluído nesse contexto, é um espaço de divulgação e de discussões 
sobre as pesquisas desenvolvidas na UFPB e nas universidades públi-
cas do Estado da Paraíba. 

Introdução

 A relação Ciência e Jornalismo apresenta reflexões acerca da 
divulgação de informações sobre ciência para o público. Na aborda-
gem sobre a comunicação pública e desenvolvimento regional, des-
tacamos a Televisão Universitária, em específico o programa Cone-
xão Ciência - TV UFPB, que pode permite uma maior divulgação do 
conhecimento científico por meio das produções sobre as pesquisas 
desenvolvidas, principalmente na Instituição. 

 A linguagem em noticiar os fatos existia desde a pré-histó-
ria. As trocas de comunicação se davam principalmente através dos 
gestos. Desta forma, as manifestações sociais primitivas geravam 
conscientização ao interpretar as informações e posteriormente as 
manifestações jornalísticas surgiam. Jornalismo não se faz apenas no 
jornal, mas também no Rádio, na Televisão, na Internet, na Revista 
e em outros meios de comunicação. O jornalismo vai além, informa, 

1 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Comunicação Social-Jornalismo e 
mestranda do PPGCI da UFPB. e-mail: cvnvida@yahoo.com.br

2 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social, do PPGC e 
PPGCI-UFPB, jornalista e doutora em Comunicação e Semiótica, PUC-SP. e-mail: olga-
tavares@cchla.ufpb.br
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leva ao público notícias, interpretações e opiniões. Segundo Melo 
(1994, p.10), o jornalismo: 

[...] é concebido como um processo social que se articula a partir 
da relação (periódica/oportuna) entre organizações formais (edi-
toras/emissoras) e coletividades (públicos/receptores), através 
de canais de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que 
asseguram a transmissão de informações (atuais) em função de 
interesses e expectativas (universos culturais e ou ideológicos)”. 

 Além de a escrita jornalística ter como base um texto mais 
coloquial, atraente, simples, sintético, o profissional do Jornalismo 
Científico-JC, como evidenciado por Oliveira (2002), deve compreen-
der características primordiais como: conhecimento de técnicas de 
redação; familiaridade com os procedimentos da pesquisa científica; 
conhecimentos de história da ciência, de política científica e tecnoló-
gica; atualização constante sobre os avanços da ciência; contato com 
as fontes (Comunidade Científica); e uso e abuso de metalinguagem 
para aproximar o público das informações científicas. 

 Dessa maneira, compreendemos que devido à consolidação 
da pesquisa científica nacional, o Jornalismo Científico vem progre-
dindo com suas contribuições para a sociedade. Observamos as uni-
versidades como um dos incentivos fundamentais na divulgação das 
informações científicas a um público maior. No entanto, certa alfabe-
tização científica ainda se encontra mais como uma experiência conti-
da no âmbito acadêmico, visto que, para se atingir um grande público, 
os meios de comunicação de massa tornam-se a principal fonte na 
construção da cultura científica. 

 De tal modo, destacamos a mídia televisiva como uma possi-
bilidade em proporcionar à sociedade um maior acesso a informações 
científicas. O programa Conexão Ciência incluído nesse contexto é um 
espaço de divulgação e discussões sobre as pesquisas desenvolvidas, 
sobretudo na UFPB, de formação de estudantes de Comunicação So-
cial quanto a sua responsabilidade na construção de um Jornalismo 
Científico de reflexão sobre a relação entre jornalistas e pesquisado-
res científicos, e de incentivos a uma comunicação pública da ciência, 
enfatizando o desenvolvimento da ciência produzida no estado da Pa-
raíba. 
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Programa conexão ciência: produção regional

O desenvolvimento da produção da informação científica objetiva 
um jornalismo com uma linguagem em que se busca não apenas no-
ticiar as pesquisas científicas por meio da sua base teórica, mas apro-
fundá-las. Desse modo, evidenciamos o programa Conexão Ciência na 
perspectiva em conduzir através da mídia televisiva o conhecimento 
público da ciência. 

Por meio do conhecimento desenvolvido pela ciência, as conseqü-
ências teóricas e práticas aparecem na medida em que a descoberta 
teórica vai sendo divulgada. Na prática, a teoria pode comprovar a 
sua efetividade e a sua realidade. Mas, para se chegar a essa teoria, 
ou ao conhecimento científico existe um percurso a ser trabalhado: 
a pesquisa, a reflexão e a criatividade para compreender a realidade 
que não aparece ao primeiro momento, a essência das coisas, assim 
chegando ao trajeto, a finalidade da teoria.

Como já enfatizado, através da TV UFPB, o Conexão Ciência procu-
ra destacar as pesquisas científicas desenvolvidas na Instituição. Com 
o formato de entrevista, o programa idealizado pela pesquisadora 
Edna Brennand, do Centro de Educação, torna-se mais um espaço não 
apenas para a disseminação da produção científica, mas para questio-
namentos das comunidades acadêmicas e outros possíveis públicos 
em relação aos conhecimentos postos em debates.

Percebemos o Jornalismo Científico como um processo social que 
se torna interessante a partir do momento que mereça o interesse do 
público. Nesse sentido, o Programa Conexão Ciência tem uma equipe 
formada por estudantes das áreas de Comunicação Social, Ciência da 
Computação, Educação, pesquisadores, professores e técnicos da Ins-
tituição. As primeiras gravações realizadas em 2004 serviram como 
um processo de adaptações e aperfeiçoamento do programa que foi 
ao ar em 2005.  Sendo semanal e em formato de entrevista, o progra-
ma é dividido em três blocos num total de 30 minutos. O apresenta-
dor, Washington Medeiros, jornalista e doutor em Educação, integra 
essa construção de disseminação do saber científico. Na perspectiva 
em socializar o conhecimento desenvolvido por meio das diversas áre-
as do saber o Programa Conexão Ciência conta 78 entrevistas científi-
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cas apresentadas pela TV UFPB. 
A equipe formada por produtores, pauteiras, apresentador, dire-

tores, operadores de câmera e editores participam muitas vezes tan-
to da pré-produção, produção quanto da pós-produção. Um trabalho 
que exige dedicação para desempenharem diversas funções nesse rit-
mo de televisão. A produção começa no levantamento das pesquisas, 
posteriormente na confirmação do tema com o entrevistado. Como 
se trata de JC, as pautas requerem uma maior investigação e enten-
dimento da informação científica. Dessa forma, há uma maior flexibi-
lidade no processo de elaboração dos questionamentos produzidos 
pelos (as) estudantes. Além da troca de informações com os pesqui-
sadores na verificação da pauta, o script é concluído com a organiza-
ção da introdução, apresentação do docente, perguntas elaboradas 
e conclusão do assunto. Como afirma Bonasio (2002), a introdução 
atrai audiência, estabelece o assunto e o estilo do programa, o corpo 
do programa segura e aumenta o interesse do telespectador e o en-
cerramento deve terminar como um senso de coisa completa para o 
público. Em seguida, o roteiro é repassado ao entrevistador para que 
este se familiarize com o que será discutido e sugira, quando preciso, 
suas considerações.

No dia da gravação, a equipe se encontra reunida, cada um com sua 
função a desempenhar. Na switcher, a equipe mostra seu desempe-
nho: os diretores (executivo e técnico), os operadores de áudio, de VT 
e da mesa de corte. Destacamos a pré-edição realizada na gravação, já 
a edição final é feita no Laboratório de Desenvolvimento de Materiais 
Instrucionais-LDMI. Na base do estúdio estão os outros integrantes: 
cinegrafistas, entrevistador e o entrevistado compondo-se aos outros 
elementos do programa: o cenário, as câmeras e o computador para o 
comando do teleprompt. O Programa Conexão Ciência vai ao ar todas 
as quintas-feiras, às 12h30 e às 18h, com reprise às terças-feiras, nos 
mesmos horários, pelo canal 22 da BIG TV.

O aprimoramento da técnica e prática da área específica em que 
cada membro da equipe se insere proporciona também uma discus-
são dos conhecimentos que um profissional precisa para construir os 
subsídios seja teórico e/ou prático dessa disseminação científica por 
meio da mídia televisiva. Observemos abaixo alguns dos conteúdos 
que foram discutidos no programa Conexão Ciência:
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Quadro I. Exposição de algumas pautas 
construídas pelo Conexão Ciência.

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUA-
ÇÃO

TEMA

Prof. Dr. Deme-
trius Antônio 
Machado de 
Araújo

Departamento de 
Biologia Molecu-
lar da UFPB

Programa Genoma Nordeste (ProGe-
NE) o “Sequenciamento Automático 
da Leishmania Chagasi (calazar)” e 
o “Genômica Estrutural, Funcional e 
Comparativa do feijão de corda ou 
feijão verde”

Prof. Dr. Ma-
noel Francisco 
Gomes Filho, 

Departamento 
de Ciências 
Atmosféricas da 
Universidade Fe-
deral de Campina 
Grande (DCA/
CCEN/UFCG).

Aumento do Oceano Atlântico nas 
proximidades da Costa do Nordeste 
Brasileiro

Prof. Dra. Rosa 
Maria Veiga 
Leonel 

Departamento 
de Sistemática 
e Ecologia-DSE/
UFPB.

Biodiversidade das piscinas naturais 
da praia do Cabo Branco

Prof. José Estre-
la dos Santos 

Unidade Acadê-
mica de Ciências 
Exatas e da Natu-
reza da UFCG.

As potencialidades da substância 
quitosana

Francisco Vilar 
Brasileiro 

Departamento 
de Sistemas e 
Computação, 
Programas de 
Pós-Graduação 
em Ciência da 
Computação e 
em Engenharia 
Elétrica da UFCG.

Projeto OurGrid, desenvolvido com a 
Hewlett Packard (HP)

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
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PESQUISADOR DEPARTAMEN-
TO/ PÓS-GRA-
DUAÇÃO

TEMA

Prof. Dr. Fernando 
Roberto Barros 
Patriota

Departamento 
e da 
Pós-Graduação 
de
História da 
UFPB.

Redenção e miragem na indústria do 
caroá: crescimento auto susten-
tamento no sertão do Nordeste 
(1932/1960)

Prof. Dr. Mauro 
Guilherme Pinhei-
ro Koury

Departamento 
de Ciências 
Sociais da UFPB 
(DCS/CCHLA/
UFPB).

Sociologia da Emoção: O Brasil urba-
no sob a ótica do luto

Henrique Maga-
lhães

Departamento 
de Comunica-
ção Social da 
UFPB.

O bom humor das tiras brasileiras

Durval Muniz 
de Albuquerque 
Júnior

Departamento 
de História da 
Universidade 
Federal do 
Rio Grande do 
Norte-UFRN.

A invenção da Cultura Popular

Antônio de Pádua 
Dias da Silva

Mestrado em 
Literatura e 
Interculturali-
dade da UEPB, 
Campus de 
Campina Gran-
de.

A representação feminina na litera-
tura: perspectivas sobre a represen-
tação da mulher nas obras de duas 
autoras brasileiras: Dora Limeira e 
Ivana Arruda Leite.

CENTRO DE EDUCAÇÃO

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA

Prof. Dra. Sônia 
de Almeida 
Pimenta, 

Departamento 
de Metodologia 
da Educação da 
UFPB/DME UFPB.

A produção dos discursos nas cam-
panhas de prevenção à Aids
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Prof. Dr. Afonso 
Celso Caldeira 
Scocuglia, 

Departamento de 
Fundamentação 
da Educação da 
UFPB 

Educação e política em Paulo Freire: 
da transformação da consciência à 
organização das classes populares

Prof. Dr. Anto-
nio Carlos Fer-
reira Pinheiro, 

Departamento 
de Metodologia 
da Educação da 
UFPB.

Grupos escolares na Paraíba (1916-
1929): subsídios históricos para 
proposta de tombamento

Prof. Dra. 
Emília Maria 
da Trindade 
Prestes, 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação da 
UFPB (DHP)

Qualificação, Trabalho e Sustentabi-
lidade: Inclusão e transformação na 
sociedade do conhecimento

Prof. Dra. Edna 
Gusmão de 
Góes Brennand 

Pós-graduação 
em Educação da 
UFPB (PPGE/CE/
UFPB).

Convergência tecnológica e as pers-
pectivas voltadas para a TV digital 
interativa.

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA

Joana Coeli 
Ribeiro Garcia

Departamento de 
Biblioteconomia 
da UFPB.

Novas relações na transferência do 
conhecimento: patente, tecnologia e 
inovação

José Rodrigues 
Filho 

Graduação e 
Programa de Pós-
graduação em 
Administração.

Voto eletrônico no Brasil - riscos à 
democracia

CENTRO DE TECNOLOGIA

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA

Prof. Dra. 
Marta Suely 
Madruga, 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ciência de Ali-
mentos da UFPB 
(DTQA)

A qualidade da carne caprina e ovi-
na de animais do rebanho nordesti-
no, em especial o paraibano

Prof. Dr. Nor-
mando Perazzo 
Barbosa 

Departamento de 
Engenharia Civil 
da UFPB (DTCC)

O uso de materiais alternativos no 
campo da Engenharia Civil



386 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

Prof. Dr. Marce-
lo Sampaio de 
Alencar, 

Departamento de 
Engenharia Elé-
trica da Universi-
dade Federal de 
Campina Grande, 
(DEE/CCT/UFCG).

Efeitos da radiação não-ionizante

Walmeran José 
Trindade Júnior

Centro Federal de 
Educação Tecno-
lógica da Paraíba, 
CEFET/PB.

A integração de novos instrumentos, 
metodologias e recursos tecnológi-
cos para potencializar o ensino.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA

Dr. Lino João da 
Costa

Departamento de 
Odontologia

Câncer Bucal

Luciana Bar-
bosa Sousa 
Lucena

Departamento de 
Odontologia da 
UFPB.

As disfunções temporomandibula-
res”

Sérgio Ribeiro 
dos Santos

Departamento de 
Enfermagem da 
UFPB

Sistemas de informação para a 
Enfermagem

Eymard Mou-
rão Vascon-
celos

Departamento de 
Promoção da Saú-
de do Programa e 
do Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação da 
UFPB.

A Espiritualidade no Trabalho em 
Saúde

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

PESQUISADOR DEPARTAMENTO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA

Prof. Dr. Edu-
ardo Ramalho 
Rabenhorst 

Mestrado em 
Direitos Humanos  
(DDP/UFPB).

A dignidade do homem e os perigos 
da pós-humanidade

 O Programa Conexão Ciência, como parte do Grupo de Estu-
dos de Divulgação Científica-GEDIC, tem os conteúdos das entrevistas 
observados com mais exatidão para que não utilizemos as traduções 
das pesquisas e sim atinjamos o público por meio do que o JC pode 
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oferecer: reflexão, questionamentos e discussão do tema apresenta-
do. Temas estes que também constroem a produção científica regio-
nal, bem como estimulam a popularização da ciência. De acordo com 
Wilson Bueno (1984), a popularização da ciência e tecnologia tem sido 
definida como o uso de recursos e processos técnicos para a comunica-
ção de informações científicas e tecnológicas para o público em geral.  
 Faz-se mister, neste cenário das culturas midiáticas audiovi-
suais apontando para novos paradigmas comunicacionais, promover 
a expansão do conhecimento acadêmico para que universidade e so-
ciedade em geral possam interagir na formação de novas gerações afi-
nadas com as expectativas do século XXI. Popularizar a ciência implica 
em incentivar movimentos em prol de uma melhor qualidade de vida 
intelectual que se traduza em uma melhor qualidade de vida cotidia-
na, onde as trocas de saberes possam imprimir uma cultura científica 
que se proponha ser mais objetiva, mais próxima e mais afim com os 
anseios das pessoas.

Considerações finais

O Jornalismo Científico está inserido em um discurso que se com-
promete com a atualidade. Não é traduzir a linguagem da ciência e da 
tecnologia para a sociedade, tem que ir além e obedecer às caracterís-
ticas do jornalismo quanto a uma criticidade existentes nas produções 
desenvolvidas. O programa Conexão Ciência, mesmo tendo mais sub-
sídios para uma disseminação científica devido estar inserido em um 
canal fechado, e conseqüentemente, mais voltado para a comunidade 
acadêmica, ou seja, para um grupo mais específico, tenta trabalhar 
um JC na possibilidade de alcançar um público maior, a sociedade em 
geral. 

Nesse processo de difusão da ciência e tecnologia em que a in-
formação científica se encontra seja na divulgação, na disseminação 
e no Jornalismo Científico, as contribuições de Instituições de Ensino 
Superior incrementam aos estudantes e profissionais de Comunicação 
Social um maior incentivo a uma formação científica. As entrevistas 
desenvolvidas para o Programa Conexão Ciência abrangem o univer-
so das pesquisas acadêmicas, o que consistem em abordagens sobre 
diversas ciências como a humanas, exatas, saúde e todas as outras 
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áreas. 
O compromisso do profissional do JC tem que ir além da academia, 

precisa progredir e procurar o que interessa ao público, na tentativa 
de construção de uma ciência pública que condiz com os propósitos 
de integração da cidadania. A responsabilidade com as informações 
científicas e as fontes remete a uma leitura mais consistente do meio 
o qual está envolvido e assim preparado para obter uma melhor rela-
ção com a comunidade científica. A partir disto, o discurso jornalístico 
é construído com criticidade sobre uma ciência que possui convergên-
cia e divergência de interesses.

Divulgar ciência é divulgar economia, política e cultura, pois es-
tão intrínsecas as questões que norteiam a comunidade científica. Por 
isso, o direito da sociedade quanto à informação científica, especial-
mente através dos meios de comunicação de massa são essenciais 
para uma comunicação pública da ciência. Embora seja transmitido 
por um canal fechado, o Programa Conexão Ciência tenta cumprir o 
papel não apenas de uma disseminação científica, todavia de uma di-
vulgação científica trabalhando as peculiaridades do JC nas produções 
das pautas.

As relações jornalista científico e cientista são contempladas na 
estrutura do projeto Conexão Ciência por meio dos processos de bus-
ca e divulgação do conhecimento científico realizados. A importância 
em entender as diferenças de linguagem do discurso jornalístico e do 
discurso científico, visto que o profissional da comunicação atinge um 
maior público e o cientista volta seus trabalhos para um grupo restri-
to, é ter uma visão sistêmica do assunto que será abordado. Isto se 
vale para o jornalista no papel de mediador da informação científica, 
e também ao pesquisador na condução da disseminação e divulgação 
de suas produções.

Portanto, refletimos sobre as divulgações das produções acadêmi-
cas dos pesquisadores inseridas na televisão universitária e a relação 
com a comunicação pública da ciência e o desenvolvimento regional.
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Liliane de Andrade Calado1

Resumo:

Este texto busca contribuir para a compreensão da temática jor-
nalismo científico, bem como delimitar características do conteúdo 
científico produzido em um suplemento, da cidade de João Pessoa, o 
Milenium, entendido como exemplo de produção científica no cenário 
paraibano. 

Jornalismo Científico: Conceito e perspectivas

A ciência e o jornalismo se configuram como dois agentes atuantes 
na história da sociedade. Visto que, se por um lado, a cada dia a ciên-
cia e suas inúmeras interfaces causam mudanças significativas para a 
Humanidade, da mesma forma o jornalismo demarca suas contribui-
ções como um meio de informação para os cidadãos – entendendo a 
informação como indispensável à geração de conhecimento.  

O teórico Sagan (2002) assinala que a ciência deve ser entendida 
como uma ferramenta essencial para qualquer sociedade. Por isso, 
a compreensão das perspectivas dos avanços científicos é primordial 
para toda a Humanidade. 

Na fronteira da relação ciência e jornalismo insurge uma categoria 
específica que trata da divulgação da primeira e deriva de acordo com 
os parâmetros que condicionam o jornalismo em sua plenitude, como 
explica Bueno2: “O jornalismo científico diz respeito à divulgação da 

1 Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo. Estudante de Relações 
Públicas da Universidade Federal da Paraíba. Membro do GEDIC – Grupo de Estudo e 
Divulgação de Informação Científica da Universidade Federal da Paraíba. e-mail: lilia-
nejornalista@yahoo.com.br

2 BUENO, Wilson da Costa. O que é Jornalismo Científico?  Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/conceitojornacientifico.htm>. Acesso: 
05 de abril de 2008.

Um olhar sobre o jornalismo 
científico da cidade de João Pessoa
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ciência e tecnologia pelos meios de comunicação de massa de acordo 
com os critérios e o sistema de produção jornalístico”. 

 Sob o mesmo ponto de vista Bertolli Filho (2006) condicio-
na o entendimento sobre o jornalismo científico, as características 
presentes no cotidiano do jornalismo propriamente dito, tais como; 
o contato com as fontes, a obtenção e checagem de informações, a 
formatação do texto noticioso. Tais elementos delimitam o jornalismo 
científico como: 

Um produto elaborado pela mídia a partir de certas regras roti-
neiras do jornalismo em geral, que trata de temas complexos de 
ciência e tecnologia e que se apresenta, no plano lingüístico, por 
uma operação que torna fluída a leitura e o entendimento do tex-
to noticioso por parte de um público não especializado. (BERTOLLI 
FILHO. 2006, p. 3)

No Brasil, o surgimento do jornalismo científico foi influenciado 
pelo atraso econômico do país, graças a resquícios e frutos da coloni-
zação imposta por Portugal, que geraram lacunas incipientes quanto 
à produção científica brasileira, inibindo a divulgação da mesma para 
a sociedade.

Os anos 80 marcaram um período de crescimento da produção de 
jornalismo científico no cenário brasileiro, em virtude da emergência 
de revistas, programas de televisão e editoras especializadas.

 Oliveira (2005) ressalta que na década de 90 foram projeta-
das no cenário nacional, revistas como Globo Ciência e Superinteres-
sante: “Além disso, surgiram programas de televisão como o Globo 
Ciência (TV Globo) e Estação Ciência (da antiga TV Manchete), e já 
eram freqüentes as manchetes sobre C&T também nos noticiários te-
levisivos do dia-a-dia” (OLIVEIRA. 2005, p.38)

 Aos poucos nos anos seguintes a década de 90, alguns jornais 
gradativamente deram mais espaço para a produção jornalística nas 
áreas científica e tecnológica. Cavalcanti (2003) destaca que a partir 
dessa década, jornais de grande repercussão nacional, como o Globo 
e o Jornal do Brasil – ambos do Estado do Rio de Janeiro passaram a 
veicular uma página diária de matérias de cunho científico. 

Nos últimos anos, a categoria jornalismo científico vem gradual-
mente se disseminando e se profissionalizando no Brasil, graças ao 
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apoio das Universidades, com a concepção e efetivação de cursos de 
especialização, eventos, congressos e seminários sobre a temática, 
bem como a emergência de pesquisadores dedicados a estudar as 
configurações dessa categoria jornalística. 

De acordo com essa perspectiva é fundamental que o jornalismo 
científico não se limite apenas a tradução de conteúdo científico, mas 
permita uma reflexão mais aprofundada sobre os fatos que entre-
meiam o cotidiano da ciência. Pois, como realçamos no início desse 
texto, informação é um bem indispensável. Neste ponto, recorremos 
mais uma vez a Oliveira (2005, p. 13) que resume o poder de ação do 
jornalismo científico: “O acesso às informações sobre C&T como um 
dos mecanismos que pode contribuir de maneira efetiva para a for-
mação de uma cultura científica deve ser facilitado ao grande público, 
carente delas”.

O suplemento Milenium: Uma produção 
de jornalismo científico.

De acordo com o contexto apontado, não resta dúvidas da rele-
vância do jornalismo científico. Por isso torna-se notório a necessida-
de de pesquisas que se dediquem ao estudo da categoria, bem como 
analisem o conteúdo de produções relacionadas à divulgação da ciên-
cia e da tecnologia. 

A partir dessa constatação nos foi despertado o interesse em pes-
quisar exemplos de jornalismo científico produzido na cidade de João 
Pessoa. Sendo assim, escolhemos analisar um suplemento veiculado 
em um tradicional periódico da capital paraibana, Jornal Correio da 
Paraíba.

O Jornal Correio da Paraíba foi fundado por Teotônio Neto, em 
agosto de 1953, e desde a década de 90 veicula nas edições de domin-
go uma série de suplementos, dentre eles, o Milenium.

Atualmente, o Milenium apresenta seis páginas que abrangem 
conteúdos relacionados à ciência e tecnologia, bem como a esoteris-
mo, misticismo e curiosidades de um modo geral. 

Nossa análise enfocou o estudo de reportagens veiculadas no su-
plemento entre os meses de janeiro e maio do ano de 2007. Detemos-
nos a analisar uma reportagem de capa de uma edição de cada mês 
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proposto, totalizando cinco matérias. Acreditamos que a apreciação 
das reportagens se configura como um meio importante para o en-
tendimento das características que definem o jornalismo científico 
produzido pelo suplemento.

De acordo com as edições estabelecidas entre os meses citados 
observamos as seguintes reportagens:

Título da reportagem Edição

Algaroba combate o vírus das Aids 28 de janeiro de 2007

A tecnologia não está mais por um fio... 25 de fevereiro de 2007

“Bola de cristal” contra doenças 18 de março de 2007

Apicupuntura 29 de abril de 2007

Clonagem para “peças de reposição” 13 de maio de 2007

Análise das reportagens do suplemento Milenium 

Burkett (1990) destaca que grande parte dos leitores de ciência 
buscam esclarecimentos sobre questões relacionadas à sobrevivên-
cia, como por exemplo, saúde, alimentação e sexo. Por isso, é expres-
sivo no jornalismo científico a divulgação de pesquisas relacionadas à 
saúde e ao bem-estar físico e mental.  

Abraçando a tendência apontada por Burkett (1990), a edição de 
28 de janeiro apresenta uma reportagem que destaca “Algaroba com-
bate o vírus da Aids”. O tema principal é o desenvolvimento de uma 
pesquisa sobre uma planta nativa da região paraibana, a Algaroba, 
que tem demonstrado potencial e utilidade contra o vírus HIV. 

De modo geral, a linguagem do texto é simples e de fácil enten-
dimento para o leitor. Percebe-se que a repórter priorizou o uso de 
explicações objetivas sobre o desenvolvimento da pesquisa, como se 
observa na frase: “(...) o caldo da algaroba, obtido através do cozimen-
to da vagem é uma excelente fonte de leveduras capazes de produzir 
álcool e outros produtos (...)”.

Vale destacar o termo técnico levedura utilizado na frase, contudo 
o uso dessa palavra não compromete a compreensão do contexto da 
reportagem. Posteriormente, no decorrer da matéria a repórter ex-
plica o termo. 
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De acordo com Bertolli Filho (2006), a utilização de uma linguagem 
simples deve ser uma meta constante do jornalismo científico. O autor 
conceitua o leitor como comprador de um produto – a informação: 
“Como comprador de uma mercadoria, o leitor deve ser poupado o 
máximo possível de qualquer dificuldade, cabendo ao jornalista servir-
se de uma linguagem apropriada (...)”. (BERTOLLI FILHO. 2006, p. 17).

A reportagem apresenta contextualizações sobre a Algaroba, des-
tacando, por exemplo, os valores nutricionais e a origem: “Originária 
do deserto do Piura, no Peru, onde o clima é mais hostil, que no sertão 
nordestino, a algaroba chegou no Brasil na década de 40 (...)”.

O segundo viés da matéria enfoca que a Algaroba é fonte de 
fermentos capazes de produzir álcool (biocombustíveis) e também 
a construção de uma destilaria na cidade de Sumé. Além disso, por 
meio da fala do entrevistado – o professor Manoel Ferreira, a repor-
tagem contextualiza outras utilidades da planta, como por exemplo, 
sua utilização na produção de alimentos, como pães, biscoitos, bolos 
e aguardentes. 

Diante da análise percebemos que a inserção de questões para-
lelas ao assunto realça desdobramentos que contemplam o tema de 
maneira ampla, permitindo ao leitor uma visão genérica sobre o ob-
jeto da matéria.

Temas relacionados às tecnologias também estão presentes no 
Milenium. A edição 25 de fevereiro apresenta a reportagem: “A tec-
nologia não está mais por um fio...”. O enfoque da matéria é a tecno-
logia wireless, explicada logo nas primeiras linhas: “O sistema wireless 
permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso 
de cabos de telefonia, TV a cabo ou fibra ótica, pois esse trabalho é 
feito por meio de um conjunto de antenas interligadas, que transmi-
tem informações via onda de rádio”.

De modo geral, as informações sobre a tecnologia wireless se con-
figuram de simples compreensão. O assunto é difundido priorizando 
esclarecimentos sobre o funcionamento da tecnologia e sobre as in-
terferências do wireless no cotidiano das pessoas.

No texto da matéria percebe-se o uso de jargões científicos, como 
se verifica na frase: “Futuramente, poderemos acessar a Internet em 
qualquer ponto da cidade onde haja um access point instalado (...)”. O 
termo access point se configura como uma palavra pouco conhecida. 
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Para Pippi e Peruzollo (2003, p. 200), o uso de jargões científicos 
na prática do jornalismo científico é muito comum, contudo para os 
autores, as matérias de cunho científico devem: “(...) abolir os termos 
técnicos (ou fazer correlações que ilustrem os termos técnicos), expli-
citar os jargões científicos e aproximar a descoberta (ou fato científi-
co) do cotidiano dos leitores”.  

Por fim, a reportagem apresenta um breve histórico sobre a tecno-
logia destacando a evolução do sistema, as razões que impulsionaram 
a adoção da tecnologia e também um prognóstico sobre novas aplica-
ções para o wireless e as possibilidades de adquirir o sistema. O entre-
vistado da matéria também ressalta desvantagens da tecnologia.

De modo comum, a matéria contemplou a temática de modo vas-
to, não se restringindo a apenas explicar a tecnologia wireless, mas 
contextualizando perspectivas e também a intervenção da mesma 
para  possíveis usuários.

No plano da ciência, as pesquisas que envolvem o estudo de tecno-
logias têm proporcionado o surgimento de novas técnicas e inventos 
que se inserem no dia-a-dia da sociedade. Daí a importância do jorna-
lismo científico como forma de difundir informações sobre inovações 
tecnológicas. O suplemento Milenium, edição 18 de março, destaca 
uma reportagem sobre um aparelho que analisa DNAs. 

O título faz uma comparação à idéia de adivinhação, realçando 
“Bola de cristal contra doenças”. Analisando a reportagem em sua 
plenitude verifica-se a elucidação de várias perspectivas sobre o ana-
lisador de DNA. 

Logo de início, o repórter explica as diferentes utilidades do apare-
lho: “(...) que pode, por exemplo, ser um poderoso aliado da inteligên-
cia policial para resolver crimes de forma mais eficiente ou auxiliar um 
médico a fazer um diagnóstico mais preciso e rápido (...)”.

A reportagem destaca informações sobre a empresa que está pro-
duzindo o aparelho, o custo, os financiadores e as vantagens do mes-
mo. Desta forma, percebe-se que a matéria indica as interferências 
e conseqüências que o analisador de DNA poderá causar à vida das 
pessoas.

O texto prioriza uma linguagem simples. Em alguns momentos se 
destaca termos técnicos, explicados na seqüência: “O analisador é um 
aparelho de ‘eletroforese capilar’, nome complicado para uma técnica 
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capaz de separar fragmentos de DNA por tamanho”.
Do mesma forma, observa-se o uso de analogias para facilitar a 

compreensão do funcionamento do aparelho. Na frase abaixo é re-
alizada uma comparação de similaridade do DNA com o barbante: 
“Funciona mais ou menos assim: um campo elétrico faz a mistura de 
fragmentos de DNA (que são como um punhado de segmentos de bar-
bantes)”.

Essas características observadas na reportagem, linguagem sim-
ples e o uso de analogias, compartilham do ideário ressaltado por Pi-
ppi e Peruzollo (2003, p. 198), quando afirmam: “A utilização de uma 
linguagem acessível torna-se, nessa perspectiva, o principal meio de 
aproximar a ciência das pessoas e facilitar às mesmas a compreensão 
dos fatos”. 

A edição de 29 abril enfatiza o título “Apicupuntura”.  Na abertura1 
da matéria a repórter indaga: “Quem já foi ferroado por uma abelha 
sabe a dor que sua picada causa. Mas, de forma paradoxal, o mesmo 
ferrão está sendo usado no tratamento contra dores pela Apicupun-
tura”. Assim, o leitor de imediato já compreende que a técnica apicu-
puntura utiliza o veneno presente no ferrão das abelhas.

A matéria destaca uma linguagem comum, enfatizando a explica-
ção de termos pouco comuns como fibromialgia e alopático. Como se 
observa nas frases: “(...) para pacientes que sofrem com dores articu-
lares – fibromialgia (...)” ou “(...) ela relata que fazia tratamento alopá-
tico – medicina tradicional, à base de inflamatório (...)”. 

A explicação de termos pouco conhecidos harmoniza-se com uma 
característica destacada por Barichello e Garcia (2003, p. 162) em re-
lação à produção de jornalismo científico: “(...) A maior dificuldade 
encontrada, provavelmente seja a adaptação da linguagem científi-
ca para a linguagem jornalística. A tarefa é dificultada pelos termos 
científicos que devem ser pouco usados ou explicados sempre que 
necessário”.

A repórter explica detalhadamente o que é a apicupuntura: “A api-
cupuntura – que concilia a apiterapia, tratamento natural à base dos 

1 Sodré e Ferrari (1986, p. 67) destacam que “a abertura destina-se basica-
mente a chamar a atenção do leitor e conquistá-lo para a leitura do texto. Cos-
tuma-se usar palavras concretas, frases curtas, incisivas e afirmativas, estilo 
direto. Quando possível, indica-se o ângulo mais importante”.
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produtos da abelha, como o mel, o própolis ou a própria apitoxicina, 
com as técnicas de acupuntura, priorizando o local da dor (...)”.  Na 
frase se destaca o termo técnico apitoxicina que foi especificado em 
uma frase anterior, todavia com uma grafia diferente: “A técnica mi-
lenar chinesa que vem fazendo sucesso no Brasil, consiste em utilizar 
o ferrão da abelha, onde se encontra o veneno – a apixoticina –, para 
fazer incisões na pele com fins terapêuticos”. 

Desta forma, percebe-se que o repórter utilizou dois termos dife-
renciados para especificar o veneno da abelha, esse fato causa impre-
cisão e incerteza quanto a informação.

Barichello e Garcia (2003) correlacionam que no cenário do jor-
nalismo científico à alusão de exemplos habituais da vida de pessoas 
comuns se torna um valor somatório ao entendimento da informação 
científica. A matéria em análise cita exemplos de pessoas que utiliza-
ram a técnica: “Fiz uma sessão e no outro dia já estava boa das dores 
musculares. Em duas sessões também fiquei boa da dor na coluna”.

Na reportagem, se observa a citação de opiniões divergentes so-
bre o uso do tratamento. Para o apiterapeuta Edivaldo Ferreira (entre-
vistado) a técnica é uma terapia natural complementar ao tratamento 
alopático: “(...) não sendo recomendado o abandono do tratamento 
alopático, nem sua combinação com este, principalmente no uso de 
antiinflamatórios e analgésicos”. 

De forma diferente, o outro entrevistado – Márcio de Holanda 
Guerra, afirma a possibilidade de unir a apicupuntura e o tratamento 
alopático. A repórter enfatiza: “Ele ressalta que não se deve abando-
nar o tratamento alopático, mas, diferente do que disse o apiterapeu-
ta, é possível combiná-lo com a apicupuntura”.

Na matéria ainda nos chamou a atenção o tópico “O tratamento 
me salvou”, que relata a história de uma paciente que utiliza a apicu-
puntura. Entendemos que esse tópico se configura em um exemplo 
de sensacionalismo e espetacularização da informação. A frase foi re-
tirada da fala da paciente que no texto da matéria afirma: “Abandonei 
o medicamento e comecei a colocar as picadas de abelha. Com duas 
aplicações, duas vezes por semana, já senti muita diferença. O tra-
tamento é excelente, me salvou das dores2”. Assim, fica nítido que o 
título do tópico é um exagero demasiado dos vocábulos descritos pela 

2 Grifo nosso.
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entrevistada. 
Neste contexto, Bertolli Filho (2006, p. 18) nos alerta que o sensa-

cionalismo e a espetacularização se delimitam como características da 
prática do jornalismo científico e também são alegorias consagradas 
na mídia de modo geral:

As dificuldades da mídia em estabelecer o perfil do público con-
sumidor do noticiário científico e como ampliar o número de in-
divíduos interessados em ciência têm coagido seus profissionais 
a recorrerem às fórmulas consagradas pelos meios de comunica-
ção de massa, especialmente a espetacularização do saber e da 
prática científica (...).

A matéria não especifica, contra-indicações ou efeitos colaterais à 
terapia, o que deixa uma lacuna elementar para os leitores.

A edição 13 de maio apresenta a reportagem “Clonagem para pe-
ças humanas” e se delimita como uma exemplificação da tendência 
apontada por Falcão (2003) que destaca que no campo científico, um 
dos assuntos mais enfatizados por estudos é a área da biologia ge-
nética. A autora explica que no domínio da divulgação de pesquisas 
científicas existem temas recorrentes e temas que entram ou estão 
em moda. Dessa forma, para Falcão (2003, p. 93): “A genética, com 
seus transgênicos e DNAs decodificados é um dos assuntos mais em 
pauta na primeira década do século XXI”. 

A matéria destaca a clonagem terapêutica, no entanto não oferece 
muitos detalhes sobre esse tipo de clonagem, sintetizando: “Cientistas 
entendem que a significativa evolução da ciência passa pela clonagem 
terapêutica, que está inserida no campo da medicina regenerativa”. 
Contudo o que é clonagem terapêutica e medicina regenerativa? Para 
o leitor, essas questões deixam dúvidas que comprometem o enten-
dimento da matéria.

Toda a reportagem é fundamentada no discurso da entrevistada 
Tereza Helena e se detém apenas ao plano informativo, sem detalhes 
sobre a clonagem terapêutica, bem como as conseqüências da mes-
ma. 

A reportagem destaca o tópico “Veja o que já existe à disposição 
dos pacientes”, que informa sobre pesquisas de clonagem de órgãos, 
como coração, pele, ossos e outros. 
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No corpo do texto se apresenta a figura representativa de um cor-
po humano que localiza cada órgão citado na matéria. 

Pippi e Peruzollo (2003, p. 201) destacam a importância do uso 
de figuras e desenhos, como complemento da informação científica: 
“Anexar informações extras, infográficos, fotos, gravuras torna o texto 
atraente e leve para o leitor, além de facilitar a adequação lingüística 
de termos científicos”.

A matéria destaca ainda um outro subtópico que relata a clona-
gem reprodutiva, no qual, a entrevistada explica em termos triviais 
como se realiza tal clonagem: “Seria, por exemplo, eu pegar uma cé-
lula adulta minha, retirar o núcleo e colocá-lo num óvulo sem núcleo, 
e quando começasse a multiplicação celular o implantasse num útero, 
ou meu ou de outra mulher, aí eu teria um clone meu”.

Observando a matéria, verifica-se uma lacuna quanto as conseqü-
ências éticas da clonagem. Não é citado, por exemplo, os riscos. Esse 
fato contraria a opinião de Barichello e Garcia (2003) quando ambos 
indagam que na publicação de informações científicas é preciso dei-
xar claro a medida de interferência que a descoberta tem na vida dos 
cidadãos.

Considerações Finais

Após a realização das análises dois aspectos nos chamaram a aten-
ção. O primeiro é notadamente a relevância e o crescimento do jor-
nalismo científico na conjuntura atual. A cada dia, percebemos que 
os espaços de divulgação da ciência no Brasil crescem. Na televisão 
brasileira é possível ver que os noticiários têm ampliado o volume de 
matérias sobre os progressos científicos, nos jornais, percebemos uma 
maior veiculação de reportagens e também de editorias voltadas para 
ciência e tecnologia. Esse crescimento é a resposta de que a socieda-
de tem buscado conhecer os avanços da ciência e assim distinguir as 
conseqüências dos mesmos. 

De forma semelhante, a capital paraibana segue a tendência na-
cional, e o Milenium é um bom exemplo disso. A formulação de um 
suplemento de seis páginas voltadas principalmente para a propaga-
ção de pesquisas científicas demonstra a percepção do Jornal quanto 
a importância do jornalismo cientifico, bem como ratifica que há lei-
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tores interessados nessas temáticas.
O segundo aspecto se relaciona a necessidade de se aprimorar o 

jornalismo científico produzido no Milenium e também no Brasil de 
modo geral.  Diante das apreciações, algumas características se 
evidenciaram e demonstraram peculiaridades intrínsecas do jorna-
lismo científico e de certa forma, da essência da prática jornalística, 
como a superficialidade, o sensacionalismo e a dificuldade na decodi-
ficação de termos desconhecidos.

Por isso, é imprescindível a busca pela profissionalização de jorna-
listas que aspirem atuar nessa área. É necessário que nós, jornalistas, 
busquemos se especializar, conhecer mais “o mundo da ciência” para 
contribuir mais efetivamente e corretamente com a divulgação cien-
tífica e tecnológica.

Referências Bibliograficas

BARICHELLO, Eugenia M. da R.; GARCIA. Sâmia de Christo. A 
midía impressa: A percepção de jornalistas e pesquisadores 
sobre a divulgação da ciência. In: SILVEIRA, Ada Cristina 
Machado da (org). Divulgação científica e tecnologias de 
informação e comunicação. Santa Maria: Facos, 2003.
BERTOLLI FILHO, Cláudio. Elementos fundamentais para a 
prática do Jornalismo Científico. Disponível em: <http://bocc.
ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=939>. Acesso em: 04 de abril. 
2008.
BUENO, Wilson da Costa. O que é Jornalismo científico. 
Disponível em <http://www.jornalismocientifico.com.br/
conceitojornacientifico.htm>. Acesso em: 05 de abril. 2008.
BURKETT, Warren. Jornalismo cientifico: Como escrever 
sobre ciência, medicina e alta tecnologia para os meios de 
comunicação. Trad. Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990.
CAVALCANTI, Fabiane Gonçalves. Jornalistas e cientistas: os 
entraves de um diálogo. Monografia. Universidade Federal de 
Pernambuco. Recife. 1993. Disponível em: 10 de dez. 2007.
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/
artigos/jornalismo_cientifico/artigo13.php >. Acesso em: 05 de 



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 401

abril. 2008.
FALCÃO, Verônica. Dupla Hélice: Aos jornalistas, auxílio; aos 
cientistas, preparo para lidar com a imprensa. In: Formação e 
informação científica: jornalismo para iniciados e leigos. Org. 
BOAS, Vilas Boas. São Paulo: Summus, 2005.
OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo Científico. São Paulo: Contexto, 
2005.
PIPPI, Joseline e PERUZZOLO, Adair Caetano. Mídia impressa: 
Jornalismo científico e interdiscursividade na popularização da 
ciência. In: SILVEIRA, Ada Cristina Machado da (org). Divulgação 
científica e tecnologias de informação e comunicação. Santa 
Maria: Facos, 2003.
SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios: A ciência 
vista como uma luz no escuro. São Paulo: Companhia das letras, 
2002.
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem: 
notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986. 



402 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

Mariana Rodrigues Sebastião1

Simone Terezinha Bortoliero2 

Resumo:

Esta pesquisa sobre Percepção Pública da Ciência é uma investiga-
ção quantitativa nas escolas de ensino médio da cidade de Salvador, 
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
Júnior (PIBIC-Jr.). O objetivo foi saber o que os jovens do Colégio da 
Polícia Militar da Bahia, unidade Dendezeiros, pensam sobre Ciência 
& Tecnologia (C&T) e como as informações influenciam a vida diária 
através da leitura de jornais e revistas científicas. Este trabalho está 
inserido na perspectiva de uma leitura crítica dos meios de comuni-
cação de massa.

Introdução

 Comunicar-se não é um fenômeno contemporâneo. Pode-
se afirmar que ela é uma capacidade natural de todos os seres vivos. 
Quando a encaramos numa visão histórica, observamos de forma ní-
tida que as técnicas de comunicação se transformaram, mas os sig-
nificados permanecem os mesmos. Enquanto na pré-história e na 
Antigüidade as formas de comunicação eram, respectivamente, as 
pinturas rupestres e a escrita cuneiforme, hoje os seus meios empre-

1 Bolsista IC-Jr., PIBIC/UFBA/FAPESB 2006-2007. e-mail: marianasebastiao@gmail.
com

2 Professora da Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia (FACOM-
UFBA), bortolie@gmail.com

Percepção pública da ciência 
através dos meios de comunicação:  
o que pensam os jovens do 
ensino médio de Salvador 
sobre Ciência e Tecnologia
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gam uma alta tecnologia: jornais impressos, revistas, televisão, rádio, 
Internet, publicidades, entre outros.

  E foi através destes meios que o conhecimento científico 
passou a ser divulgado para os próprios cientistas e para a população 
em geral. Respectivamente, ficaram conhecidas por disseminação e 
divulgação cientifica. 

           Os meios de comunicação exercem grande influência ao 
transmitir notícias sobre Ciência e Tecnologia (C&T). Além da televisão 
e do rádio, os meios de comunicação literários, como as revistas de 
divulgação cientifica, exploram de maneira abundante esses temas; 
são exemplos: a Ciência Hoje, Galileu, Viver Mente e Cérebro, Pesquisa 
Fapesp, Scientifc American entre outras. 

 Em 2002, o Brasil participou da pesquisa Percepção Pública da 
Ciência, envolvendo países como a Argentina, a Espanha e o Uruguai, 
realizada pela Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI) e pela 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciência Y Tecnologia (RICYT). 
O objetivo principal foi contribuir para a geração de indicadores que 
permitam avaliar a evolução dessa percepção, além de apontar novos 
elementos para a definição de políticas públicas nos temas relaciona-
dos à ciência e tecnologia. No Brasil, o Labjor da Unicamp, também 
realizou pesquisa para medir o interesse de pessoas de certa classe 
social (moradora dos bairros nobres da cidade de Campinas) sobre Ci-
ência e Tecnologia. Nessa pesquisa foi detectado elevado interesse 
dos brasileiros sobre C&T e a crença da maioria quanto à contribuição 
da ciência para uma vida melhor. Todo esse trabalho é estendido no 
livro “Percepção Pública da Ciência: Resultados da pesquisa na Argen-
tina, Brasil, Espanha e Uruguai”, do autor Carlos Vogt¹.

Segundo Vogt, pesquisas sobre a opinião das pessoas em relação 
à C&T são chamadas de indicadores de percepção pública da ciência 
e constituem um termômetro para avaliar a valoração que a socie-
dade faz do sistema científico e tecnológico. Mas, sobretudo são um 
parâmetro necessário para promover a participação social e a demo-
cratização da tomada de decisões, tendo-se em conta que a produção 
científica e tecnológica tem impactos múltiplos que afetam a comple-
xa trama de interesses da sociedade contemporânea.

 Com objetivo semelhante à pesquisa da OEI e da RICYT,esta pes-
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quisa 1 visa conhecer o que os jovens de ensino médio de Salvador, 
pensam sobre as informações científicas divulgadas em revistas e nos 
jornais impressos.

Metodologia

O público alvo escolhido foram jovens de 15 a 18 anos de idade, do 
terceiro ano do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar da Bahia, 
Unidade Dendezeiros, composto de nove turmas. O questionário foi 
aplicado durante as aulas com professores presentes em sala e divi-
dido em tópicos: 1) Concepções de Comunicação e Ciência, 2) O que 
pensam sobre os cientistas, 3) Quais descobertas científico-tecnológi-
cas são úteis e nocivas para a humanidade e 4) O que estão aprenden-
do sobre C&T através da leitura de jornais e revistas científicas.

O objetivo foi relacionar os dados detectados com as influências 
que esses meios de comunicação exercem sobre os jovens quando 
tratam de C&T. Além disso, o perfil social dos entrevistados também 
foi avaliado pela renda familiar. Outro aspecto foi descobrir o inte-
resse desses jovens sobre esses assuntos e as concepções sobre se a 
Ciência e a Tecnologia podem, de fato, ser úteis ou nocivas para a hu-
manidade, e de que forma podem manifestar esses comportamentos 
de utilidade ou nocividade.

Os resultados e as discussões

Dos 177 alunos entrevistados, a predominância é do sexo mas-
culino, e alunos com 16 e 17 anos corresponderam a 73% do total.  
Concernente à renda familiar dos estudantes entrevistados, 60% afir-
maram ter renda entre 3 e 4 salários mínimos e em mais de 5 salários 
mínimos, como pode ser visto nos gráficos.

As primeiras perguntas do questionário são subjetivas. Nas respos-
tas sobre O que você entende por comunicação? 93,8% dos jovens en-
trevistados deram respostas que podem ser resumidas em “Expressão 
e interação entre pessoas, havendo troca de informações e conheci-

1Coordenada pela Profª Drª Simone Bortoliero da Faculdade de Comunicação da Uni-
versidade Federal da Bahia, através do apoio de bolsa PIBIC JR/Ensino Médio, conce-
dida pela FAPESB e CNPq.



  Jornalismo Científico & Desenvolvimeno Regional | 405

mento”. Apenas 2,4% deram outras respostas como “meio que a mídia 
utiliza para interagir e influenciar o público” e “meio de comunhão 
entre a humanidade e a tecnologia”. Um total de 3,8% dos jovens não 
respondeu à questão.

Sobre o conceito de Ciência, o questionário pergunta: O que você 
entende por ciência?. Nessa questão, 85,2% dos entrevistados deram 
respostas que podem ser resumidas em “estudo dos seres vivos e dos 
fenômenos naturais”; 4,3% um “meio de descobertas”; e 8,9% deram 
outras respostas, entre estas, muito citadas foram as relacionadas à 
“evolução”. Já sobre a pergunta Você acredita que existe alguma rela-
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ção entre comunicação e ciência?, 73% responderam que SIM, contra 
11% que responderam NÃO. 16% não opinaram. Entre as respostas 
afirmativas, estão justificativas do tipo “as descobertas científicas 
são passadas à sociedade através dos meios de comunicação” ou “os 
meios de comunicação mais modernos foram criados pela ciência”. 
Entre as negativas, a maioria não justificou a resposta. 

A conclusão de que os avanços científicos e tecnológicos são divul-
gados pelos meios de comunicação é óbvia, mas as respostas sobre 
os meios de comunicação serem produzidos pela ciência constituem 
uma afirmação interessante e mais um aspecto da complementarida-
de entre a comunicação e a ciência.

No questionário, houve uma avaliação sobre as profissões que, na 
opinião dos entrevistados, representavam maior importância no de-
senvolvimento econômico do Brasil. Em 1º surgem os cientistas, em 2º 
os industriais e em 3º os professores. 

Entretanto, a maioria, ou seja 52,3% das respostas foram divididas 
entre artistas, esportistas, jornalistas, militares, banqueiros, médicos, 
agricultores e comerciantes. A maioria dos votos dados aos cientistas 
pode ser um indicador de que os jovens os consideram importantes 
para a sociedade. Nesse aspecto, há ligação com a questão posterior, 
que pergunta Qual dessas descrições corresponde melhor a idéia que 
você faz dos cientistas/pesquisadores que trabalham nas instituições 
de pesquisa na Bahia?Para 67% dos jovens, os cientistas são pessoas 
cultas que produzem coisas úteis para a humanidade.

Sobre o que é ser um cientista, as definições são muito restritas, 
classificando-o como pessoa que cultiva ou se dedica a uma ou mais 
ciências (NOVA ENCICLOPÉDIA FASE). Entretanto, muitos outros fato-
res devem influenciar em tal conceito, uma vez que mostrados como 
pessoas que produzem coisas úteis para a humanidade e considera-
dos, nesta pesquisa, como os profissionais mais importantes para o 
desenvolvimento econômico do país, demonstra que exercer a função 
de cientista é muito mais do que produzir invencionices. 

No que tange aos cientistas mais conhecidos pelos entrevistados, 
o questionário pede que o aluno cite três. Os mais citados foram Al-
bert Einstein (22%), Isaac Newton (15,5%) e Gregor Mendel (14,1%). 
Os outros 48,4% foram divididos entre 41 cientistas.

Em seu livro “Percepção Pública da Ciência: resultados da pesquisa 
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na Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai”, Carlos Vogt diz que a ciên-
cia e a tecnologia têm importância evidente e indiscutível no mundo 
moderno, no qual adquirem caráter relevante em todos os aspectos 
da vida. 

Sobre as descobertas científicas e/ou tecnológicas consideradas 
pelos estudantes como mais importantes um total de 18,5% citam o 
computador/internet, sendo que o celular e a eletricidade aparecem 
com 8,35%. Mas a maioria, ou seja, 64,8% citam outras 38 descober-
tas. Entre as outras descobertas importantes, foram bastante citadas 
as células-tronco (8.05%), as vacinas/curas de doenças (7,46%) e a te-
levisão (4,47%). Quanto as descobertas nocivas, surge a energia nucle-
ar/bomba atômica com 36,6% em segundo lugar a pólvora e as armas 
de fogo com 21,7%. Já referente às descobertas que os ajudam a viver 
melhor no dia a dia, o resultado aponta com 28,6% o computador/
internet.

Um total de 63% dos entrevistados respondeu que se consideram 
pessoas pouco informadas sobre ciência e tecnologia. Apenas 23% se 
consideram bastante informadas e 6% muito bem informadas, segui-
do de nada informadas (0.5%) e dos que não opinaram (7,5%). Sobre 
o interesse por assuntos de C&T, os mais citados foram a medicina/
biologia/genética (40%), a informática (24%), a mecatrônica (17.5%) e 
o meio ambiente (9%), sendo que deste, o assunto mais citado foi o 
aquecimento global. Com relação aos motivos pelos quais os jovens 
se informam sobre C&T, a maioria com 33% afirma que querem se 
manter informados sobre temas importantes.

No questionário também foi perguntado em quais veículos de co-
municação os entrevistados obtinham notícias sobre ciência e tecno-
logia. Os resultados evidenciaram que 30% usam a internet, 24% a TV, 
e 18% o rádio. 28% somaram os que utilizam os jornais, as revistas, a 
TV a cabo, entre outros. Como a maioria opta pela internet na busca 
por essas notícias, é oportuno citar que, em pesquisa sobre a produ-
ção de conhecimento a partir de fontes on-line, o “Projeto Colin”, jun-
to com o Labjor da Unicamp, concluíram que a multiplicidade de fon-
tes científicas que a internet oferece representa uma dificuldade para 
os usuários, quando eles têm de avaliar e selecionar as informações. 
Leitores de divulgação científica não são como pesquisadores buscan-
do informações específicas dentro de uma área de conhecimento bem 



408 | Jornalismo Científico & Desenvolvimento Regional 

delimitada e munidos das técnicas e métodos apropriados. Critérios 
específicos que permitem selecionar as fontes de informação têm de 
ser aprendidos e não são partilhados por todos os leitores. Não se tra-
ta apenas de dispor de mais e melhores fontes, mas também de ter os 
conhecimentos necessários para poder avaliá-los, algo que a internet 
não ensina espontaneamente aos seus usuários. 

Ainda, ao perguntar sobre o tempo que gastam em frente ao com-
putador, 51% responderam que ficam de 2 a 4 horas, 17% de 5 a 10 
horas, 16% de 15 minutos à uma hora, 8% mais de 10 horas e 8% que 
não possui computador. Nas atividades que gastam mais tempo no 
lazer, 30% dos entrevistados responderam a internet. Os outros 60% 
estão divididos em música, praia, shopping center, TV, vídeo game, 
teatro e outros, além dos que não opinaram.

Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários também 
permitiram obter respostas sobre quais jornais e revistas os jovens 
costumam ler. Com a análise de dados, pode-se concluir que referente 
aos jornais nacionais, 59% lêem o A TARDE, 8% o Correio da Bahia, 3% 
a Tribuna da Bahia, 9% a Folha de São Paulo e 2% O Estado de São Pau-
lo, sendo que 8% citaram outros e 11% não opinaram. É interessante 
o fato da leitura de jornais de outro estado, como a Folha e o Estadão. 
Já se tratando das revistas, os resultados revelam que 32% lêem Veja, 
16% Super Interessante, 12% Época, 7% Istoé e 2% Ciência Hoje, sendo 
que 9% responderam outros e 22% não opinaram. Entre esses 22%, 
estão os que realmente não opinaram e os que não lêem revistas.

Revistas de informação geral como Veja e Época são as mais lidas 
normalmente.  A Super Interessante, segunda mais citada, é uma re-
vista de curiosidades e ao mesmo tempo de informação geral. Mistura 
atualidades com assuntos científicos e do cotidiano, e talvez por isso 
seja tão lida pelos jovens entre 15 e 20 anos.  A Ciência Hoje, revista 
científica da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
obteve o menor número de votos entre as revistas citadas. Entre os 
outros estão Caros Amigos e Carta Capital (informação geral), Scien-
tific American, National Geographic, Galileu e História (científicas e 
específicas). Segundo a educadora, Eliane Porto Di Nucci, as revistas 
de informação merecem destaque na prática de leitura realizada pe-
los jovens por tratarem de assuntos do cotidiano e por usarem uma 
linguagem de fácil compreensão. Ao contrário, poucos jovens se in-
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teressam por revistas científicas devido à linguagem formal e rebus-
cada que dificulta a compreensão. Em relação aos jornais, o jovem 
os procura por que além de possuírem uma linguagem simples, ele 
adquire novas informações que precisam ser interpretadas, gerar mo-
dificações no seu modo de pensar ou de agir em relação à temática 
abordada. Os dados obtidos com essa questão confirmam a opinião 
de Eliane Porto Di Nucci. Procurando o motivo da leitura dos jovens, 
foi perguntado: Com qual objetivo você lê jornais ou revistas?Os resul-
tados apontam foram “para ficar atualizado(a) nos assuntos locais, do 
Brasil e do mundo” com 40% , seguido de 34% que responderam “para 
adquirir conhecimento”.

Ao perguntar sobre se os assuntos que tratam de ciência e tecno-
logia são suficientes nos jornais e revistas que o entrevistado costuma 
ler, 62% responderam que não, contra 15% que responderam que sim. 
14% alegaram não saber e 9% não opinaram. Os que responderam SIM 
justificaram que quase todas as matérias buscam alguma relação com 
explicações científicas, os temas são abordados de forma ampla e que 
a maioria são matérias interessantes e ligadas aos assuntos atuais. 
Já os que responderam NÃO, justificaram que os assuntos são pouco 
destacados, não são aplicados com freqüência, são muito resumidos e 
pouco estimulados. 

A professora de Fundamentos de Filosofia e Metodologia da Ciên-
cia, Luzia Marta Bellini, da universidade Estadual de Maringá (UEM), 
no Paraná, dirigente do projeto “Café com Ciência”, diz que “a mídia 
carrega uma parcela de culpa no analfabetismo científico, ao veicu-
lar erroneamente conceitos científicos. Muitas vezes, as informações 
que são transmitidas à sociedade são manipuladas ou omitidas, o que 
serviria para esconder uma ideologia de ação das empresas, ou até 
mesmo do Estado”. Segundo Bellini, “o analfabeto é muito importan-
te para as classes dominantes, pois eles não põem dúvida em nada. 
Atualmente, o que a sociedade propõe é a educação para o consumo 
que, na verdade, é uma educação para o mercado e o mercado mente. 
A sociedade acaba sendo vítima e as pessoas, analfabetas”. Esse é o 
grande risco de não termos revistas que tratam de C&T em quantida-
de, e a maioria dos jovens entrevistados já expressou a falta destas.

Os jovens responderam sobre as tecnologias utilizadas em sala de 
aula e a disponibilidade de jornais e revistas atualizados fornecidos 
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pela escola para a informação. Um total de 78% responderam que os 
professores utilizam TV e DVD, 3% TV e vídeo cassete e 3% jornais e 
revistas. Os outros, juntamente com a TV a cabo e a multimídia/in-
ternet, somaram 8%. 10% não opinaram.  É perceptível que a grande 
maioria respondeu TV e DVD. Isso se deu pois em todas as salas da 
escola há esses dois equipamentos. No caso de utilização de outros 
aparelhos, está relacionado ao interesse do professor. Sobre a dispo-
nibilidade de jornais e revistas atualizados, 70% responderam que a 
escola não tem revistas e jornais disponíveis, contra 20% que alegam 
existir esses materiais e 10% que não opinaram. 

Bellini também diz que, para que haja um maior conhecimento 
da ciência pela população, independente da classe social, é impres-
cindível existirem boas bibliotecas e bons livros, assim como museus, 
laboratórios e oficinas de ciências. Isso certamente deve começar na 
escola, e a disponibilidade de revistas e jornais atualizados para a in-
formação dos alunos constitui um fator importantíssimo e que, na es-
cola entrevistada, mostrou-se em falta.

Os entrevistados responderam sobre quais conhecimentos científi-
cos haviam obtido na leitura de jornais e revistas, e o resultado aponta 
“meio ambiente”em 1º lugar com 16%, seguido do assunto “genética, 
células-tronco, clonagem” com 13,6%.

Sobre se os jovens procuram informações relacionadas ao meio 
ambiente, 62% disseram que as encontram na internet. Os outros 38% 
estão divididos em televisão, jornais e revistas e conversa informal. 
Apesar das últimas notícias sobre meio ambiente se resumirem em 
cataclismos e catástrofes naturais e nestas notícias haver a falta de 
instrução da forma como o homem pode relacionar-se de maneira 
harmônica com ele, há grande procura dos jovens entrevistados sobre 
o assunto. Sobre o que o meio ambiente representa, 80% responde-
ram que é o meio em que vivemos, e 20% o classificou como nature-
za/florestas. Outras definições foram colocadas, pois esta pergunta é 
subjetiva e muitos responderam mais de um conceito.

Considerações finais

A partir da pesquisa apresentada acima, foi fácil depreender que 
o pensamento dos jovens sobre os meios de comunicação literários 
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não revela uma satisfação da parte de todos. Possivelmente devido 
à linguagem rebuscada e a falta de assuntos científicos nas revistas 
e jornais de informação geral. Todavia, apesar de grande parte dos 
entrevistados se considerarem pessoas pouco informadas sobre Ciên-
cia & Tecnologia, estas estão presentes em quase todos os aspectos 
da vida cotidiana dos jovens. Ainda assim, é visível a necessidade de 
maior quantidade de informação científica nas revistas de informação 
geral e um maior interesse também por parte dos jovens, os futuros 
cientistas e pesquisadores. Sem dúvidas, os meios de comunicação 
têm papel importantíssimo na formação de uma sociedade inteligente 
e capaz de resolver os problemas mundiais, e de alguma forma, a ciên-
cia e a tecnologia têm trabalhado visando o melhoramento social seja 
reciclando, conservando ou criando novas coisas. Para a população, e 
principalmente a jovem, cabe a responsabilidade da informação sobre 
os projetos da C&T, e refletir sobre como podem contribuir para tal, 
se for útil e importante para a humanidade. Alguns jornais e revistas 
trazem matérias fundamentais para a compreensão desse espaço que 
vivemos, e o que podemos fazer para conservá-lo e melhorá-lo. Ma-
térias como essas são importantes para químicos, biólogos, empresá-
rios, economistas, políticos etc., mas principalmente para os jovens 
que estão em preparação para o ingresso nas universidades e no mer-
cado de trabalho. E são estes jovens a quem a geração atual entregará 
as responsabilidades e o ciclo de atividades políticas, econômicas e 
sociais do mundo.
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Resumo

Este trabalho se debruça sobre um campo específico do Jorna-
lismo, o webjornalismo, e tem como objetivo investigar, de forma 
mais ampla, a presença de conteúdos sobre ciência e tecnologia em 
portais e sites de notícias localizados no Estado da Paraíba. Recorre-
se aos recursos de natureza quanti-qualitativa disponibilizados pela 
metodologia de análise de conteúdo. Os resultados obtidos ao logo 
deste estudo são os seguintes: há presença de notícias sobre C&T, 
mas em número bem inferior ao de assuntos gerais; a cobertura local 
restringe-se, na maioria dos casos, ao que é enviado pelas próprias 
instituições de pesquisa; e há grande ênfase para temas que envolvem 
pesquisa aplicada. Os textos são descritivos e apresentam forte carga 
técnica, denunciando a dificuldade do jornalista de fazer a transposi-
ção da linguagem científica para a linguagem midiática.   
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“Basta olharmos em torno para ver como a ciência e a tecnologia 
modernas estão presentes em tudo, invadindo todos os tipos de ati-
vidades humanas” (SCHWARTZMAN, 1995, p.1). Com esta afirmação, 
Simon Schwartzman expressa o papel que a ciência ocupa na socieda-
de atual. Os processos científicos e tecnológicos evoluem à velocidade 
da luz mudando suas formas e aplicações, por sua vez, a sociedade 
transforma-se no mesmo compasso, sendo influenciada também por 
essa dimensão de mudanças. A distância entre a ciência e o público 
leigo, segundo o autor, é cada vez maior. Paradoxalmente vemos que 
“quanto mais a ciência se desenvolve menos se torna compreensível 
e quanto menos compreensível mais está presente nas atividades hu-
manas”. (SCHWARTZMAN, p.1)  

Suas conseqüências para a sociedade podem ser encaradas de 
duas maneiras: de um lado a ciência contribuiu para o desenvolvi-
mento da espécie humana, possibilitando ao homem desde grandes 
descobertas na área da saúde até o bem-estar provocado pelo avanço 
tecnológico, e por outro lado, esse desenvolvimento trouxe conseqü-
ências drásticas para o planeta, como a degradação do meio ambiente 
ou descobertas indesejáveis como as conseqüências do desenvolvi-
mento da indústria nuclear e bélica, por exemplo. 

Foi por meio da observação do aspecto paradoxal do processo 
científico que questionamentos começaram a ser feitos em relação à 
condição objetiva, neutra e verdadeira da ciência, até então, inques-
tionável. Destas discussões surgiu uma corrente acadêmica denomi-
nada “Estudos CTS” (Ciência, Tecnologia e Sociedade), que defende 
que tais avanços são condicionados por questões sociais, políticas, 
econômicas, dentre outros, anulando assim a idéia de uma entidade 
autônoma. 

Surgida na Grã-Bretanha, nos anos 70, tem sua base teórica inspi-
rada na obra do filósofo Thomas S. Kuhn e parte do pressuposto de 
que as incertezas que caracterizam o processo científico-tecnológico, 
bem como as polêmicas que geram seus impactos socioambientais, 
não se restringem às comunidades científicas, mas sim adquirem di-
mensões políticas e sociais. (MEDEIROS, p. 4). A partir dos estudos de 
CTS a sociedade passa a encarar a ciência de outra forma, percebendo 
que seus efeitos, principalmente os indesejáveis, atingem diretamente 
sua forma de vida. Até os anos 1970 a atitude favorável dos cientistas, 
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da indústria e dos governos era suficiente para tornar possível a im-
plantação de uma nova tecnologia, hoje em dia o respaldo da opinião 
pública reveste-se da mesma importância, à medida que constitui o 
principal obstáculo para seu desenvolvimento (MEDEIROS, p. 4).

As conseqüências que tais estudos trouxeram para a produção 
tecnocientífica foram significativas. No seu artigo “O Cientista, a Im-
prensa e a Comunicação Pública da Ciência”, Monteiro diz que:

Tal rompimento de fronteiras não só abriu as comportas da pro-
dução científico-tecnológica à participação da sociedade, que 
hoje cobra dos cientistas maior responsabilidade social quanto 
ao impacto do que produzem e publicam como, também levou 
os produtores de ciência e tecnologia à prática da legitimação da 
atividade científico-tecnológica junto a outros grupos sociais que 
não apenas seus pares (2006, p. 1)

As mudanças ocorridas na estrutura da produção científica não 
diminuíram a importância da ciência para a sociedade atual, apenas 
colocou em destaque o papel da ciência enquanto atividade humana 
e principalmente o papel da sociedade, dentro desse processo, en-
quanto receptora e principal interessada nos seus produtos. Se a par-
tir dos estudos de CTS a sociedade ganha maior visibilidade dentro 
do processo de produção da C&T as informações sobre tais processos 
e resultados começam a circular com maior ênfase também a partir 
desse momento. 

A Divulgação Científica (DC), antes praticada de forma tímida e vol-
tada principalmente para a comunidade científica, agora passa a ter 
maior visibilidade e importância para o público externo. 

A Divulgação Científica está ligada ao processo de produção da 
C&T, pois ela trabalha a serviço da sociedade e ainda legitima a produ-
ção tecnocientifica. Nesse sentido existem diferentes meios que ligam 
o público e as informações científicas e tecnológicas. Seja por museus 
de ciência e tecnologia, aulas de ciência, através da mídia, dentre ou-
tros, essas informações são transmitidas ao público leigo. A Divulga-
ção Científica muitas vezes é confundida com o Jornalismo Científico, 
mas na verdade este último é apenas uma de suas modalidades. 

Assuntos ligados a C&T estão presentes em todas as mídias, seja 
ela impressa, eletrônica ou digital. Os avanços da ciência e as surpre-



endentes invenções da tecnologia chamam a atenção dos espectado-
res. O cerne do problema do Jornalismo Científico hoje, especialmente 
no Brasil, diz respeito mais a forma como os assuntos são abordados 
do que se eles estão sendo abordados. Para que essa comunicação 
ocorra de forma eficaz e seus objetivos sejam alcançados, é neces-
sário haver um bom relacionamento entre a comunidade científica e 
seus divulgadores.

A mídia estudada neste trabalho é particularmente a internet. Fru-
to da revolução tecnológica, essa mídia, embora não tenha ainda uma 
linguagem adequada, já possui características próprias e um público 
particular. De uma forma mais específica será analisado o caso do 
webjornalismo, meio que recentemente chegou ao Brasil e que mes-
mo com pouco tempo de existência já se consolida e ganha a cada dia 
maior espaço entre os consumidores da informação.

Com o advento da internet o universo da informação passou por 
uma transformação significativa. Com a implantação deste meio, as 
distâncias para a popularização do conhecimento foram encurtadas, 
o que antes só podia ser encontrado nas publicações impressas agora 
está disponível em toda a rede em qualquer lugar e a qualquer mo-
mento. Com isso a divulgação científica também ganhou um novo im-
pulso após essa revolução.

 Para Cunha (1996), os artigos impressos mostram-se funcionais 
em aspectos como arquivamento, estabelecimento de prioridade au-
toral e controle de qualidade. Porém, tem como pontos negativos: 
ineficiência; alta especialização; altos custos; limite físico; limitação da 
indústria; falta de espaço nas bibliotecas; falta de agilidade no feedba-
ck e sistema de validação. Através da internet, esses pontos negativos 
segundo o autor foram superados e a cada dia suas ferramentas pos-
sibilitam uma maior agilidade quanto ao processo de disseminação do 
conhecimento.

Além dos portais noticiosos, a ciência se apresenta na internet 
principalmente através de quatro canais, dentre eles estão os portais 
institucionais; revistas eletrônicas; blogs e newsletter eletrônicos. 

É neste contexto de discussão sobre a relação ciência, mídia e so-
ciedade que o presente trabalho se constrói. A pesquisa se insere num 
projeto maior de estudo sobre a imagem que a mídia regional constrói 
do conhecimento científico e tecnológico produzido nas universida-
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des e centros de pesquisas situados na região Nordeste.
 O objetivo desta pesquisa é verificar a forma como esses portais 

trabalham os temas ligados a ciência e tecnologia, fazendo uma análi-
se completa de todas as matérias veiculadas, de acordo com a disponi-
bilidade do arquivo, no período compreendido entre 2006 e 2007, de 
cada portal, identificando quais os assuntos mais pertinentes a forma 
como são abordados e principalmente observar como a produção tec-
nocientífica da região está presente nesse meio. Nos capítulos a seguir 
serão apresentados os resultados que foram obtidos através da coleta 
de dados.

Aspectos Metodológicos
Este é um estudo de natureza quanti-qualitativa com caráter ex-

ploratório. Como corpus da pesquisa foram utilizados cinco portais de 
notícias do estado da Paraíba, sendo dois da cidade de João Pessoa, 
Wscom (www.wscom.com) e Portal PB (www.portalparaiba.com.br), 
dois da cidade de Campina Grande, Paraíba Online (www.paraibaonli-
ne.com.br) e Paraíba News (www.paraibanews.com.br) e um da cida-
de de Guarabira, portal Brejo (www.brejo.com).

Para a apreciação dos resultados e estudo foram utilizadas ferra-
mentas da Análise de conteúdo. As amostras selecionadas para esta 
pesquisa passaram pelo método de tratamento e análise de informa-
ções, consubstanciadas em um documento, no caso a cópia impressa 
ou virtual do material publicado. Este processo foi feito com base em 
Bardin (1977), que conceitua este método como um conjunto de téc-
nicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) des-
tas mensagens.

Para o corpus do trabalho foram selecionados cinco portais de no-
tícias do estado da Paraíba. Essa escolha foi feita a partir de pesquisas 
na internet, através do site Google (www.google.com.br), usando o 
termo “portais de notícias da Paraíba”. Desta primeira busca foram 
selecionados 28 portais. Para fazer parte do corpus os portais precisa-
vam ter dois anos de existência ininterrupta no ar, ter características 
locais e/ou regionais, não pertencer a nenhum grupo de comunicação 
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do estado, ser atualizado diariamente e ter o caráter estritamente jor-
nalístico.

A priori foram eliminados os portais de empresas de comunicação 
que possuem outros veículos como, por exemplo: televisão e jornais 
impressos. Alguns sites pesquisados não se enquadraram no perfil 
proposto e foram eliminados também neste primeiro momento.

Assim corpus final da pesquisa ficou em cinco portais e para che-
garmos a esse número foi preciso mais uma análise nos sites que se 
encaixavam em todos os requisitos citados anteriormente. Já que a 
pesquisa se enquadrava no contexto estadual selecionamos portais 
de outras três diferentes cidades do estado da Paraíba, este foi o de-
terminante para a escolha definitiva dos portais.

 Foram selecionados dois portais da cidade de Campina Grande: 
Paraiba Online (www.paraibaonline.com.br), Portal Paraiba (www.
portalparaiba.com.br), dois da cidade de João Pessoa: Paraiba News 
(www.paraibanews.com.br), Wscom (www.wscom.com.br) e um por-
tal da região do Brejo que tem sua redação alocada na cidade de Gua-
rabira: Brejo (www.brejo.com). É importante salientar que todos os 
portais escolhidos para a pesquisa veiculam notícias que abrangem 
assuntos de cunho municipal, estadual, nacional e internacional.

Resultados: a ciência na rede
A coleta de dados foi um dos estágios mais importantes desta 

pesquisa e é através dela que podemos observar como a Ciência e a 
Tecnologia se apresentam na mídia local, especificamente nos portais 
de notícia da Paraíba. As amostras foram segmentadas para facilitar o 
entendimento, dessa forma os portais selecionados serão apresenta-
dos em gráficos diferentes com os dados relativos a cada ano.

O primeiro aspecto observado é o da origem das matérias. A se-
gunda classificação apresentada diz respeito aos assuntos abordados 
nas matérias. Por meio de gráficos comparativos será possível identifi-
car como o Jornalismo Científico está sendo praticado na mídia local e 
será avaliada, sobretudo, a cobertura local sobre Ciência e Tecnologia, 
para que possamos compreender se a produção científica local está 
sendo divulgada e vem recebendo a devida atenção dos portais.

Quanto à origem
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Os gráficos a seguir representam uma comparação entre os anos 
de 2006 e 2007 em relação à origem das matérias. Em dois anos a 
cobertura científica total dos portais foi de: Paraíba Online – 2.190 
matérias; Wscom – 401 matérias; Brejo – 543 matérias; Portal Paraí-
ba* - 16 matérias e Paraíba News* – 59 matérias. 

GRÁFICO 01

Com exceção do Portal Paraíba News, em todos os outros as maté-
rias de origem internacional se destacaram e representaram os maio-
res índices. No Paraíba Online o número de matérias internacionais 
chega a 1.458 contra 184 de cobertura local. No portal Wscom este 
número se aproxima com 188 de matérias nacionais e 116 locais. Já 
o portal Brejo mostra uma grande diferença entre esses índices com 
331 matérias internacionais enquanto apenas 71 matérias é de origem 
local, o único portal a apresentar uma cobertura local maior que in-
ternacional é o Portal Paraíba News que publicou no período pesqui-
sado 26 matérias locais contra 6 internacionais, a cobertura nacional 
foi superior com 27 matérias. Por último o Portal Paraíba publicou 8 
matérias  internacionais e 3 locais.

O gráfico 02 apresenta o percentual comparativo entre os cinco 
portais em análise em relação à origem da cobertura, nesta repre-
sentação claramente podemos observar quais os portais contemplam 
com maior atenção a produção científica local. 
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GRÁFICO 02
Curiosamente o portal que apresenta o maior número de notícias 

publicadas é o que apresenta o segundo menor índice de cobertura 
científica local, o Portal Paraíba Online, de toda a divulgação cientí-
fica dos dois anos em análise, apenas 18,07% são assuntos ligados a 
produção científica local, O portal Brejo tem o menor dos índices com 
13,06%, seguidos do Portal Paraíba com 18,75%. A cobertura local no 
Portal Wscom representa 28,92% e no Paraíba News, 44,05%, portal 
que representou melhor a cobertura local sobre C&T.

Quanto ao assunto abordado
A segunda classificação dos dados coletados refere-se aos assun-

tos abordados pelas matérias de caráter científico. Seis categorias fo-
ram segmentadas para melhor separação e entendimento do Jorna-
lismo Científico praticado nos portais, foram elas: ciência, tecnologia, 
saúde, meio ambiente, pesquisa e evento científico.

Os gráficos 03 e 04 mostram a comparação entre os portais em 
relação aos assuntos abordados nas matérias de C&T publicadas nos 
dois anos em análise.
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GRÁFICO 03

Pode-se observar que o portal Paraíba Online se mostra mais li-
near na divisão dos assuntos abordados, assim como o Wscom, que 
embora apresente um número maior de matérias sobre tecnologia, 
conseguiu abordar com significância outros assuntos. 

No Portal Paraíba News pode-se perceber que existe uma preo-
cupação em se abordar todos os tipos de assuntos ligados a C&T, os 
índices apontam para algumas acentuações, como no número de ma-
térias sobre tecnologia, porém, os números relativos a outros assun-
tos, como por exemplo, meio ambiente, também se apresentam de 
forma significativa.

Dimensão Qualitativa
Para expormos as dimensões qualitativas vamos exemplificar com 

trechos de textos extraídos das matérias em análise. A cada exposição 
será apresentada uma parte da matéria.

A Divulgação Científica, nos portais de notícias da Paraíba, se 
apresenta de forma descontínua, fragmentada, descontextualizada. 
Não existe uma cultura de divulgação, uma periodicidade percebível 
e nem alguma preocupação com a intensificação da cobertura cien-
tífica em momentos específicos. Na maioria das matérias ouvem-se 
apenas fontes oficiais, desconsiderando outros grupos relevantes da 
sociedade. Estas características podem ser observadas nas seguintes 
matérias:

•“A Levi Strauss & Co, fabricante do jeans Levi’s, anunciou ontem 
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ter criado calças jeans “compatíveis” com o popular toca-MP3 iPod, 
da Apple. A novidade terá um controle remoto --localizado no menor 
bolso da calça--, com o qual os usuários poderão selecionar músicas e 
ajustar o volume”. (Matéria publicada no portal Brejo em 12 de janei-
ro de 2006 às 10h26min)

Nesta matéria extraída de uma agência de notícias (Folha Online) 
não existe a preocupação de contextualizar a informação e de uma 
maneira fragmentada ela foi publicada e não faz referência a qualquer 
possibilidade do assunto em questão chegar ao Brasil. O que há é ape-
nas uma cópia fiel do release extraído da agência. 

A linguagem usada nos portais ainda não é adequada para este 
veículo, o que nos mostra ainda a não especialização da produção 
webjornalística da Paraíba. Caracterizando esta observação podemos 
analisar a matéria exposta a seguir, onde vemos que a linguagem ain-
da é complicada e de difícil entendimento.

•“Na esperança de desvendar os mistérios sobre os buracos ne-
gros e o Big Bang, uma equipe de cientistas do Japão e sete outros 
países detectou os primeiros neutrinos em um projeto que está sendo 
desenvolvido há alguns anos na Antártida.[...]Neutrinos são partículas 
subatômicas quase sem massa e sem carga elétrica, e são associados 
ao decaimento radioativo. Eles raramente interagem com matéria, 
já que podem passar pela Terra sem serem obstruídos”. (Matéria 
publicada pelo portal Paraíba Online em 17 de fevereiro de 2006 às 
13h16min)

A maioria das notícias analisadas é assinada por agências de no-
tícia, desse dado podemos concluir: primeiramente a produção em 
Jornalismo Científico pelos produtores de notícia local basicamente 
inexiste, e ainda justifica a grande presença de matérias internacio-
nais e nacionais e a ausência de pautas de Divulgação Científica mu-
nicipal e estadual.

•“[...] O estudo, coordenado pela professora Rossana Souto Maior, 
mostra, por exemplo, a eficácia da ação do farmacêutico no PSF na as-
sistência do uso correto, da compra e do armazenamento adequados 
dos produtos e equipamentos de farmácia. Já o processo de fármaco-
vigilância é feito analisando a interação dos medicamentos junto aos 
pacientes, por um profissional que compreende seus efeitos, para que 
se possa ter uma interlocução com o médico, o enfermeiro ou o den-
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tista”. (Matéria publicada pelo portal Paraíba News em 20 de dezem-
bro de 2007 às 20h36min)

O conteúdo desta matéria, embora pareça explicativo, preocu-
pa-se exclusivamente em divulgar os resultados da pesquisa, sem a 
mínima preocupação com os seus efeitos, causas ou métodos. A lin-
guagem, entretanto, é de fácil acesso, o assunto é pertinente e de 
utilidade pública.

Com todos os dados expostos podemos fazer uma leitura crítica 
quanto ao Jornalismo Científico praticado hoje nos portais de notícias 
do estado da Paraíba, assim podemos constatar que: ciência e tecno-
logia aparecem em todos os portais, os conteúdos no geral são bem 
parecidos, com pouca especialização e contextualização, na maioria 
das matérias o apelo noticioso é o factual e espetacular, com uma ên-
fase aos resultados de pesquisas. 

A produção científica local ainda não se apresenta na mídia como 
deveria, e quando está presente, se comporta de forma superficial e 
com assuntos mais ligados a aspectos políticos ou eventos científicos. 
As notícias não trazem implícita uma visão de ciência e de tecnologia 
como utilidade pública e ligada ao cotidiano da sociedade e nem dei-
xam claro a sua função, principalmente, de suas funções sociais.

Considerações Finais
A região delimitada pela pesquisa, ou seja, a Paraíba e ainda mais 

especificamente, Campina Grande é conhecida por sua produção 
cientifica e tecnológica, pois se trata de um pólo universitário, onde 
a produção de conhecimento encontra-se em franca expansão. Uma 
evidência desse fato é a ampliação dos cursos de pós-graduação (mes-
trado e doutorado) nas três grandes universidades públicas do estado: 
UFPB, UFCG e UEPB. Seria contradição então afirmar que é a falta de 
pautas para ser abordadas na área de C&T o motivo da ausência de 
cobertura local para esse assunto.

A produção local de C&T não está sendo pauta para a mídia online 
na Paraíba, seja pela falta de Assessorias de Imprensa nas instituições 
de fomento de ciência ou pela falha das assessorias que já existem 
em algumas instituições, ou ainda pela falta de especialização dos jor-
nalistas que ao tratarem deste assunto não conseguem exercer com 
responsabilidade o papel de divulgador científico com todas as suas 
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atribuições, como por exemplo, de educador social.
Com os dados colhidos e análises feitas podemos concluir que o 

número de matérias de divulgação científica nos portais de noticias 
da Paraíba é, em quantidade, inferior aos outros assuntos, porém se 
constatou que a produção científica é pautada pela mídia online pa-
raibana, embora esta não seja contemplada como deveria.

 A produção de matérias com abordagens locais, sobre pes-
quisas, eventos ou qualquer outro assunto ligado a C&T no período 
aqui analisado é consideravelmente menor, quando comparado com 
a cobertura nacional e internacional destes mesmos assunt. Com res-
salva para os Portais Wscom e Paraíba News, que embora publicaram 
um número menor de matérias durante os dois anos aqui analisados, 
se mostraram com um percentual de produção científica local bem 
acima da média dos outros três portais.

 As matérias em sua maioria são assinadas por agências, e 
percebe-se que os textos foram apenas transcritos, sem nenhuma no-
vidade, tentativa de tradução para uma linguagem mais usual, ou até 
mesmo, sem nenhuma tentativa de trazer para a realidade local temas 
de C&T abordados internacionalmente, o que mostra a falta de espe-
cialização dos jornalistas que atuam na Paraíba para a prática do Jor-
nalismo Científico. Observa-se que a DC se restringe de uma maneira 
geral, a cobertura factual, sem alguma tentativa de contextualização, 
melhor apuramento ou especialização do assunto.

O Jornalismo Científico deve ser capaz de democratizar o conhe-
cimento.  No futuro, a sociedade terá que fazer escolhas e tomar de-
cisões sobre questões envolvendo bioética, alimentos transgênicos, 
clonagens, dentre muitos outros aspectos que estão ou irão nos afetar 
mais a cada ano. E para isto, precisa compreender quais os pilares 
que fundamental e sustentam estas práticas e que razões as movem.  
Igualmente, é perigoso não cultivar na sociedade uma cultura cientí-
fica quando a mesma defende o seu avanço, a necessidade de inves-
timentos, etc.

Concluímos que ao promover o contato entre ciência e a socieda-
de, e ao ser fiscal do interesse público, no que tange a C&T, o Jornalista 
Científico também tem o papel de contribuir para o desenvolvimento 
da tecnociência, para que a inovação tecnológica acompanhe o ritmo 
da pesquisa no país.
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