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RESUMO 

BONANNO, Lucas Pondaco. Os bastidores do jornalismo científico : Critérios de 
noticiabilidade que determinam a circulação da informação à sociedade. 2015. 186 f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, 
Faculdade de Saúde Pública / Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

O acesso ao conhecimento científico contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural da sociedade, sendo o jornalismo uma das formas usuais 
e imprescindíveis na divulgação desse conhecimento. Diante desta percepção, 
buscou-se, nesta pesquisa, identificar os parâmetros utilizados por diferentes 
veículos de comunicação de massa durante o processo de seleção das informações 
sobre ciências que serão ou não divulgadas à população. Foram entrevistados 
repórteres e editores que produzem notícias sobre ciências nos jornais Folha de 
S.Paulo e O Estado de S. Paulo e nas revistas Superinteressante e Pesquisa 
FAPESP. Com base nos estudos sobre noticiabilidade do italiano Mauro Wolf (1999) 
e da brasileira Gislene Silva (2014), observou-se que a seleção das informações 
sobre ciências nesses veículos sofre várias influências. Podem interferir nesse 
processo de escolha a percepção pessoal dos jornalistas sobre o que é ou não é 
notícia e suas contingências (como divulgar um assunto antes da concorrência, o 
impacto e a polêmica da informação a ser noticiada, os interesses das fontes, dos 
proprietários dos veículos de comunicação e dos anunciantes, entre outros). Em 
tempos de internet e tecnologia digital, o jornalismo científico parece ganhar força 
nos meios eletrônicos, mas tem como desafio conquistar espaço nos veículos 
impressos, sobretudo nos jornais, e cumprir aquele que é seu principal objetivo: 
divulgar o que for de interesse público. 
Palavras-chave: Jornalismo científico. Noticiabilidade. Conflitos de interesse. 
Internet. Interesse público. 
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ABSTRACT 

BONANNO, Lucas Pondaco. Behind the scenes of the science journalism : 
Newsworthiness criteria that determine the information circulation to society. 2015. 
186 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, 
Faculdade de Saúde Pública / Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

The access to scientific knowledge contributes to the socioeconomic and cultural 
development of society, and the journalism is one of the usual and indispensable 
forms to disseminate this knowledge. From this perception, this study to identify the 
parameters used by different mass medias during the process of choosing which 
information about science will be or will not be disclosed to the public. Reporters and 
editors who produce news about science for the newspapers Folha de S. Paulo and 
O Estado de S. Paulo and for the magazines Superinteressante and Pesquisa 
FAPESP were interviewed. Based on studies of newsworthiness of the Italian Mauro 
Wolf (1999) and the Brazilian Gislene Silva (2014), it was observed that the selection 
of information sciences in this medias undergoes various influences. Can interfere 
with this process of choice the personal perception of the journalists about what is 
news or what is not news and its contingencies (such as to post a news before the 
competitor, the impact and the controversy of the information to be reported and the 
interests of the sources, owners of the media and advertisers, and other factors). In 
times of internet and digital technology, the science journalism seems to gain 
strength in the electronic media, but its challenges are getting space in the print 
media, especially in the newspapers, and fulfill that which is its main goal: reporting 
what is in the public interest. 
Keywords:  Scientific Journalism. Newsworthiness. Conflicts of interest. Internet. 
Public interest. 
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INTRODUÇÃO 

Como um anúncio de jornal pode virar tema de pesqui sa 

No dia 2 de abril de 2013, uma notícia publicada na sessão Poder do jornal 

Folha de S.Paulo anunciava o lançamento do primeiro Programa de Treinamento em 

Jornalismo de Ciência e Saúde do jornal. Uma frase no sexto parágrafo daquele 

texto chamou minha atenção: “O Programa tem patrocínio institucional da Pfizer”. 

Imagem 1 – Notícia sobre formação de repórteres da Folha / 2 de abril de 2013. 

 

A realização daquele treinamento, por si só, já era relevante para esta 

pesquisa1 de mestrado, mas saber que um dos maiores laboratórios do mundo 

estava apoiando a formação de jornalistas que possivelmente escreveriam sobre 

saúde e ciências para a Folha de S.Paulo tornou-se um atrativo maior para a 

investigação científica. 

Com a proposta de estudar o jornalismo científico e por que critérios a mídia 

se norteia, ao escolher as informações sobre ciências e saúde que serão divulgadas 

                                                           
1
 Esta pesquisa segue os preceitos do Código de Ética para pesquisadores da ABA - Associação Brasileira de 

Antropologia, criado na Gestão 1986/1988 e alterado na gestão 2011/2012. 

   

Fonte: Folha de S.Paulo  
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à população, aproveitei a minha formação em jornalismo e a minha experiência na 

área da saúde para me candidatar ao processo de seleção daquele treinamento na 

Folha de S.Paulo, doravante denominada apenas como Folha. 

Apesar de ter sido aquele o primeiro curso da Folha sobre formação de 

jornalistas em ciência e saúde, o jornal já tinha um histórico de treinamentos. O 

Programa de Treinamento em jornalismo da Folha teve início no final dos anos 80, 

período em que o jornal passou por reformas editoriais. Na época, a Folha começou 

a “ganhar” espaço junto à classe média, jovens e mulheres, dando destaque para a 

cobertura de temas como economia, esporte e educação – até então pouco 

explorados pelos jornais diários de São Paulo (MOTA e CAPELATO, 1981). 

Diante desse contexto de mudanças, a Folha lançou, em 1984, o primeiro de seus 

manuais da redação, que se tornariam obras de referência para estudantes e jornalistas, 

e, em 1988, seu Programa de Treinamento. Em notícia2 contando os 25 anos de história 

desse programa, a Folha destaca que, até 2013, a iniciativa já havia formado cerca de 

600 profissionais, dos quais uma centena ainda trabalhava na empresa. 

O curso de treinamento é a face mais visível de um amplo programa de 
formação e reciclagem profissionais, que compreende financiamento para 
cursos, bolsas de trabalho e períodos sabáticos. Com o respaldo das 
empresas patrocinadoras, a Folha investe quase 2% de seu orçamento 
editorial na formação de jornalistas (FRIAS FILHO, 2013). 

Além da Pfizer, já patrocinaram os treinamentos da Folha as empresas Philip 

Morris Internacional, líder mundial no mercado de tabaco, a cervejaria Ambev e a 

construtora Odebrecht. A Pfizer, patrocinadora exclusiva do primeiro Treinamento 

em Jornalismo de Ciência e Saúde da Folha, é um laboratório com abrangência 

internacional, voltado à produção de fármacos. Entre eles, o Viagra, para disfunção 

erétil, o anti-inflamatório Celebra e o Champix para controle do tabagismo. 

Seleção para o treinamento 

Cerca de 500 pessoas se inscreveram para participar do Treinamento em 

Jornalismo de Ciência e Saúde da Folha, em 2013, e eu fui uma delas. A primeira fase 

de seleção foi a análise de currículos e aplicação de uma prova on-line, à distância, 

sobre cultura geral, língua portuguesa, matemática, língua inglesa, acompanhamento 

do noticiário e técnicas relacionadas ao jornalismo. Para todas as perguntas, havia uma 

alternativa “não sei, prefiro não responder”, com exceção das questões dissertativas. 
                                                           
2
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/1256372-novos-em-folha-programa-de-treinamento-

completa-25-anos.shtml>. Acesso em: 12 out. 2013. 
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Para essas, que possibilitavam avaliar também possíveis posicionamentos dos 

candidatos na prática do jornalismo, não havia a opção de não responder. 

Todas as questões dissertativas se referiam ao artigo “Primary Prevention of 

Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet”, publicado em 4 de abril de 2013 

na revista científica The New England Journal of Medicine3. O artigo traz os 

resultados de um estudo realizado na Espanha em que se observou que pessoas 

que seguiram a dieta do mediterrâneo, uma dieta de alimentação enriquecida com 

castanhas e azeite de oliva extra virgem, reduziram as chances de sofrerem 

acidente vascular cerebral (AVC) e doenças cardiovasculares. A redução foi de, 

respectivamente, 49% e 30% em comparação àquelas pessoas que seguiam 

apenas uma dieta com consumo controlado de gordura. 

Entre as questões relacionadas a esse artigo havia uma sobre os possíveis 

conflitos de interesse envolvendo a pesquisa. Os organizadores do Treinamento, ao 

ressaltarem que os alimentos suplementares à dieta do mediterrâneo tinham sido 

doados por fabricantes dos produtos, perguntaram se nós, candidatos, caso 

fôssemos editores da Folha, publicaríamos os resultados daquela pesquisa. 

Eu respondi positivamente, justificando tratar-se de um estudo que envolveu 

mais de sete mil pessoas e por ter sido publicada por uma revista científica muito 

conceituada. Usei, ainda, como argumento, a pequena possibilidade de influência 

dos fabricantes dos alimentos suplementares na pesquisa, pois as castanhas e o 

azeite eram apenas parte da dieta analisada, que era constituída, principalmente, 

pela ingestão de peixes e legumes. 

No entanto, posteriormente, em julho de 2013, já na segunda fase de seleção 

do Programa, para a qual foram selecionados 30 candidatos, a editora do caderno 

Saúde+Ciência da Folha revelou que o jornal decidiu por não publicar o estudo, 

alegando justamente um possível interesse das empresas que doaram os alimentos 

suplementares e por não trazer novidades relevantes à população, segundo a 

concepção do jornal. 

Os dados divulgados pelo estudo espanhol, no entanto, ganharam destaque 

no programa Fantástico4, da TV Globo, nos sites das revistas Veja5 e Istoé6 e no 

portal Terra7, entre outros grandes veículos de comunicação social. 

                                                           
3
 Disponível em <http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200303>. Acesso em: 21 ago. 2013. 

4
 Disponível em <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/dieta-mediterranea-diminui-30-risco-de-

derrames-e-infartos.html>. Acesso em: 15 Ago. 2013. 
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Entre os dias 6 e 7 de julho de 2013, assistimos a palestras na sede da Folha. 

Assim como eu, a maioria dos participantes estava na faixa etária dos 22 aos 35 anos. 

Vários deles eram de outras cidades e estados do Brasil, e alguns não eram jornalistas. 

Nos discursos de apresentação dos participantes foi recorrente “o sonho” em 

trabalhar para um grande jornal como a Folha. Um deles falou sobre a oportunidade 

de escrever para um veículo “com poder de consertar injustiças”. Outro lembrou a 

capacidade da Folha de divulgar informações que podem “mudar a vida de milhares 

de pessoas”. Porém, nas conversas informais nos corredores e no café, vários 

destacaram principalmente o desejo de encontrar um emprego formal e a 

possibilidade de ascensão profissional. 

Palestras 

A primeira palestra do Programa, realizada na manhã do dia 6 de junho de 2013, 

foi ministrada pelo diretor médico da Pfizer. Ele falou por mais de duas horas sobre os 

remédios fabricados pela empresa, com destaque para um medicamento indicado no 

auxílio contra o tabagismo. Durante a exposição, o representante da empresa 

patrocinadora do treinamento foi interrompido várias vezes pelos candidatos, que 

faziam perguntas polêmicas sobre os lucros da Pfizer, patentes e éticas em pesquisa. O 

médico, por sua vez, demonstrou desenvoltura ao falar com os participantes e buscou 

ressaltar o interesse do laboratório em ajudar na saúde da população. 

A palestra do diretor médico da Pfizer provocou tantos questionamentos que a 

editora do Programa de Treinamento da Folha pediu aos participantes que parassem 

de interrompê-lo e deixassem as perguntas para o final da exposição. Os 

comentários dos participantes continuaram, então, ao término da palestra e 

seguiram pelo intervalo do evento. Dentro do elevador, ao deixar o auditório principal 

da Folha, um dos candidatos brincou e perguntou aos outros participantes: “Isso foi 

uma palestra ou um comercial de remédio?”. 

No retorno do intervalo, o ciclo de palestras seguiu com a participação da 

editora de Saúde+Ciência da Folha. Ela mostrou alguns exemplos de reportagens 

publicadas por sua editoria e falou sobre o perfil dessas notícias. De acordo com a 
                                                                                                                                                                                     
5
 Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/pesquisa-confirma-que-dieta-do-mediterraneo-

protege-o-coracao>. Acesso em 15 Ago. 2013. 
6
 Disponível em <http://www.istoe.com.br/reportagens/278784_DIETA+MEDITERRANEA+REDUZ 

+EM+30+RISCO+CARDIOVASCULAR+>. Acesso em 15 Ago.2013. 
7
 Disponível em <http://saude.terra.com.br/doencas-e-tratamentos/dieta-mediterranea-com-nozes-reduz-em-

30-o-risco-de-infarto-e-avc,eef6a86e9040d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html>. Acesso em 15 Ago. 2013. 
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exibição da jornalista, as notícias sobre ciências publicadas pelo jornal têm, 

geralmente, os seguintes objetivos: 

• Explicar didaticamente alguns tipos de cirurgias, tratamentos e doenças; 

• Contar histórias de vida e de superação pessoal; 

• Divulgar as decisões das agências sanitárias e órgãos públicos; 

• Informar sobre tratamentos inovadores; 

• Destacar iniciativas brasileiras em pesquisas; 

• Revelar descobertas científicas; 

• Divulgar pesquisas sobre comportamentos humanos; e 

• Noticiar temas de interesse difuso, como café e dores nas costas. 

A editora falou também sobre o processo de definir as notícias a serem 

publicadas, citando como fatores que influenciam na escolha: a certeza de divulgar 

antes da concorrência, o espaço disponível em cada edição do jornal e a 

possibilidade de ilustrar o texto com fotos ou gráficos explicativos. Tais comentários 

foram determinantes para o planejamento da minha pesquisa de campo, conforme 

veremos mais para frente. 

O segundo dia de treinamento contou com a participação do coordenador do 

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e da Pós-graduação em 

Jornalismo Científico da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Ele 

destacou o aumento do interesse da população e, consequentemente, da mídia, por 

assuntos sobre ciências e tecnologia e contou sobre o trabalho da Unicamp na 

formação de profissionais que fazem jornalismo científico. 

No dia 11 de junho de 2013, a Folha divulgou os seis aprovados para o 

primeiro Programa de Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde8. Eu não 

estava entre os selecionados; no entanto a participação naquele processo de 

seleção, com palestras sobre o tema, o contato com vários outros jornalistas e, 

sobretudo, a percepção de que um dos maiores laboratórios do mundo estava 

envolvido na formação de profissionais que, possivelmente, divulgariam notícias 

sobre ciência e saúde na Folha foi essencial para o início desta pesquisa. 

                                                           
8
 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2013/06/1293598-divulgados-trainees-de-

ciencia-e-saude.shtml>. Acesso em: 28 out. 2013. 
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1 – BREVE COBERTURA HISTÓRICA SOBRE O JORNALISMO CI ENTÍFICO 

Com início na Europa, no século XVII, jornalismo ci entífico é marcado 
por interesses econômicos 

Entre o fim do século XIV e início do século XVII, a Europa passava por um 

período denominado “Renascimento”, um importante movimento artístico, cultural e 

científico que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Essa 

transição caracterizou-se pela mudança do feudalismo para o mercantilismo, ou 

seja, sociedades até então fragmentadas em feudos passaram a ser dominadas por 

instituições políticas centralizadas e a se desenvolver por meio de economias 

urbanas e mercantis. 

A razão passou a ser um dos principais objetivos daqueles que pretendiam 

desvendar os grandes mistérios do mundo físico, sempre explicados pela Igreja 

como intervenção divina. Enquanto, na Idade Média, muitos cientistas buscavam 

conhecimentos através da leitura de livros, sendo que estes ficavam restritos, 

principalmente, aos monges e teólogos católicos, no Renascimento passou-se a 

buscar métodos de produção de conhecimento através da experimentação, 

observação e comprovação. 

Durante esse período de renascer da ciência é que surge a divulgação 

científica. Mesmo com forte censura da Igreja e do Estado, alguns cientistas já se 

encontravam, às escondidas, no início do século XVI, em várias cidades, para 

informar uns aos outros sobre suas descobertas relativas à nova filosofia natural 

(BURKETT, 1990). “Das reuniões desses grupos de elite, que compreendia nobres, 

eruditos, artistas e mercadores, brotou a tradição da comunicação aberta e oral 

sobre assuntos científicos” (BURKETT, 1990, p.27). 

Nas cidades onde os novos cientistas podiam se reunir com facilidade, 

passaram a surgir, então, as sociedades científicas. As mais importantes, segundo 

Burkett (1990), foram a Accademia Secretorum Naturae, em Nápoles; a Acaddemia 

dei Lincei, em Roma; a Accademia del Cimento, em Florença; a Royal Society for 

The Improvement of Natural Knowledge, em Londres; e a Académie des Sciences, 

em Paris. 

Na Itália de 1610, o astrônomo Galileu Galilei se destacou como um dos 

grandes nomes da divulgação científica ao relatar suas descobertas sobre as três 

luas de Júpiter, em linguagem acessível, no livro “Mensageiro Celeste”. Porém, foi 
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em meados do século XVII que a Inglaterra despontou – no auge da revolução 

científica – como berço da divulgação da ciência, intensificando a circulação de 

cartas expeditas por cientistas como Isaac Newton (OLIVEIRA, 2002). 

Essa tentativa de transmitir informação sobre ciências, para a sociedade, de 

uma forma que ela a aceitasse, aprovasse e absorvesse foi o que deu origem ao 

que hoje chamamos de divulgação científica (FRANÇA, 2005). Outro notável 

representante desse tipo de comunicação foi o francês Voltaire (1694-1778), cuja 

extensa produção inclui obras de divulgação como “Elementos da filosofia de 

Newton”, “Observações sobre os pensamentos de Pascal” e “A metafísica de 

Newton e de Leibniz”. 

Graças a essas publicações, que apresentavam de forma simplificada os 

conteúdos de livros e de atas das sociedades científicas, que a população de 

leitores da Europa passou a conhecer mais sobre o desenvolvimento da ciência 

mundial (GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

Em consequência desse tipo de divulgação, surgiu, então, o jornalismo 

científico, atribuído ao inglês Henry Oldenburg, secretário da Royal Society 

(BURKETT, 1990). Ele deu início, em 1665, à publicação do Philosophical 

Transactions, periódico com características jornalísticas da Royal Society, que 

divulgava ciências. 

Através do domínio de vários idiomas, Oldenburg pode traduzir textos de 
várias fontes para a publicação em inglês e latim... Muito do conteúdo 
publicado podia ser compreendido por qualquer das pessoas pouco letradas 
da época (BURKETT, 1990, p.28). 

No entanto, antes mesmo do Philosophical Transactions, notícias sobre 

ciência já eram divulgadas pelos jornais franceses Journal des Sçavants, fundado 

em 1630, e Gazette de France, de 1930 (CALVO HERNANDO, 1970). 

Nas colônias britânicas da América do Norte, a divulgação científica também 

passou a ser praticada no século XVII. Em 1690, o primeiro jornal multipáginas das 

Américas, o Publick Occurrences, de Boston, trazia relatos sobre doenças e 

sintomas, como febre, calafrios e varíola. E Benjamin Franklin, um dos fundadores 

da ciência americana, escreveu relatos de suas experiências com papagaios e 

relâmpagos no Pennsylvania Gazette, em 1752 (BURKETT, 1990). 

O aprimoramento das técnicas de prensa de tipos móveis – tecnologia usada, 

pelos jornais da época, para reproduzir em larga escala textos, imagens e mapas – 
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permitiu que, aos poucos, a divulgação científica se tornasse mais acessível para a 

população, através da mídia (OLIVEIRA, 2002). 

No entanto, no final do século XVIII e começo do século XIX, quando a 

Europa entrou no período conhecido por Revolução Industrial, cuja principal 

mudança era a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das 

máquinas, a ciência passou a caminhar em direção à sua profissionalização. Os 

cientistas abandonaram as sociedades locais e fundaram seus próprios grupos 

profissionais. Embora tenha sido um período de muitas invenções científicas, como 

o barco a vapor e a locomotiva a vapor, o telégrafo e o telefone, houve pouco 

espaço para a divulgação dessas descobertas, nos jornais. Os interesses dos 

editores da época voltavam-se principalmente para as políticas partidárias, 

ignorando essas importantes invenções (BURKETT, 1990). 

Tal observação de Burkett (1990) demonstra que, desde os primórdios do 

jornalismo científico, existe a prática de divulgar o que for de interesse dos editores e 

dos proprietários dos veículos de comunicação e, não necessariamente, o que for 

mais relevante para os leitores. Marcondes Filho (2009) afirma ser essa uma marca 

de todo o jornalismo, independentemente de qual seja a área de cobertura. “Criar 

jornais é encontrar forma de elevar a uma alta potência o interesse que têm 

indivíduos e grupos em afirmar publicamente suas opiniões e informações”. 

(MARCONDES FILHO, 2009, p.75) 

O próprio criador do jornalismo científico, Henry Oldenburg, chegou a ser 

aprisionado na Torre de Londres, em 1667, porque o Secretário de Estado Britânico 

considerou que alguns de seus comentários, numa comunicação científica, 

criticavam a conduta de guerra da Inglaterra contra os holandeses pelo comércio 

nas Índias Orientais (GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

O interesse da população pelas inovações e descobertas científicas foi 

crescendo, com o passar dos anos. A partir da Primeira Guerra Mundial, os meios de 

comunicação trouxeram à tona a discussão de que o público tinha o direito de ser 

informado sobre os desenvolvimentos científicos e tecnológicos (PIPPI; 

PERUZZOLO, 2003). 

Em 1919, o jornal The New York Times já trazia reportagens, indicando a 

crescente preocupação nos Estados Unidos com a falta de conhecimento do público 

sobre os desdobramentos da física e de outros ramos da ciência, enfatizando que a 

democracia poderia ser ameaçada se atividades intelectuais importantes fossem 
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limitadas a um pequeno número de pessoas (FRANÇA, 2005). Nesse período, foram 

criadas as primeiras associações de jornalismo científico lideradas por profissionais 

da mídia da Europa e da Ásia, interessados em reunir informações para interpretar 

as novas tecnologias bélicas (OLIVEIRA, 2002); e os repórteres passaram a ser 

convidados para seminários e treinamento sobre divulgação científica (LUIZ, 2004). 

No Brasil, a divulgação científica, pela imprensa, que parece ter sido uma das 

primeiras formas de jornalismo especializado, também não tardou a chegar 

(OLIVEIRA, 2002). O Rio de Janeiro, centro econômico e cultural do país na época, 

se destacou nacionalmente, na década de 1920, pelas iniciativas em divulgação 

científica. “O contexto internacional de grande interesse público pela ciência acabou 

refletindo no Brasil” (OLIVEIRA, 2002, p.32). Isso, apesar de as pesquisas científicas 

nacionais terem começado a mostrar alguma força somente a partir do final do 

século XIX, durante o período da consolidação do regime republicano. 

Um dos primeiros fatos marcantes da divulgação científica no Brasil foi a criação 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948. Desenvolvida 

pelo médico e jornalista José Reis, a entidade congrega, até hoje, as principais 

sociedades científicas do país. “Além de outras finalidades, a SBPC foi criada com a 

preocupação de discutir a função social da ciência” (OLIVEIRA, 2002, p.33). 

Assim como a atuação da SBPC, que entrou para a história da divulgação 

científica no Brasil, o trabalho de José Reis também merece destaque na 

popularização da ciência no país. Considerado um dos precursores do jornalismo 

científico no Brasil, ele começou a publicar artigos e folhetos sobre ciências, para o 

público não especializado, já em 1932. 

J. Reis, como ficou conhecido por causa da sua coluna semanal na Folha, 

começou a trabalhar para o grupo em 1947 e ficou até a sua morte, em maio de 2002. 

Durante sua permanência na Folha soube ocupar os espaços com a maior 
qualidade e respeito. Transcendeu o jornal, redimensionou o uso da 
comunicação, colocando-a a serviço da educação por meio da divulgação 
científica (NUNES, 2007, p.106). 

Destacam-se ainda, no currículo de Reis, a fundação da revista Ciência e 

Cultura, em 1949, e a fundação da Associação Brasileira de Jornalismo Científico 

(ABJC), em 1977. 

Outro nome de relevância na história do jornalismo científico brasileiro, muito 

embora nem sempre seja lembrado como tal, é Euclides da Cunha. Em sua obra “Os 
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Sertões”, Euclides preconizou o jornalismo científico ambiental, no qual a informação 

científica contextualizada e interpretativa dava suporte à compreensão da realidade. 

As viagens de Euclides da Cunha resultaram em inúmeras anotações, 
consultas a estudiosos e leituras, que o levaram a publicar o livro cinco anos 
mais tarde. Nele, o jornalista faz em vários momentos profunda reflexão 
sobre a influência do meio ambiente na formação do homem brasileiro, em 
diversas regiões do País. Discute as variações do clima, da qualidade da 
terra, da vegetação, da água e dos minerais (OLIVEIRA, 2002, p.32). 

Euclides, que além de jornalista e escritor atuava como militar, engenheiro 

civil e geólogo, entre outras atividades, foi um dos grandes responsáveis pela 

divulgação científica no jornal O Estado de S. Paulo entre o final do século XIX e 

começo do século XX. 

Por volta de 1960, o jornalismo científico começou a tomar configuração no 

Estadão, e no país, divulgando descobertas e conhecimentos científicos em 

reportagens. Na década seguinte organizou-se ainda mais e, a partir da segunda 

metade dos anos 80, cresceu de forma sensível (GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

O jornalismo científico no Brasil tem sua história mais ligada aos divulgadores 

do que às publicações (DESTÁCIO, 2002). Destaque-se, ainda, o trabalho de 

Rômulo Argentière no jornal paulistano O Tempo, que circulou entre 1940 e 1950, 

Andrejus Korolkovas do Estadão, e Julio Abramczyk, na Folha desde 1959. 

Nesse período, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética 

motivou o interesse do grande público e, por isso, os periódicos, o rádio e a TV, 

tanto no Brasil como no mundo, intensificaram a cobertura de assuntos científicos. 

Essa espécie de euforia científica, que provocou a formação de editorias 

especializadas em muitos veículos, prolongou-se até a chegada do homem à Lua, 

em 1969 (GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

Em 1973, a Folha9 lançou a editoria Educação e Ciência, aprofundando a 

cobertura do tema. Em meados da década de 1980, tornou-se o primeiro jornal da 

América Latina a publicar uma página diária de ciência. 

Outros grandes eventos internacionais que contribuíram para o aumento de 

interesse da mídia brasileira pela cobertura de temas científicos foram a passagem 

do Cometa Halley, a descoberta da supernova de Shelton, da supercondutividade, o 

anúncio não confirmado da fusão a frio e as questões ambientais na década de 80 

(OLIVEIRA, 2002). 

                                                           
9
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1902201129.htm >Acesso em: 13 fev. 2014>. 
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Apesar dos assuntos científicos terem se tornado cada vez mais comuns nos 

veículos de comunicação de massa – sendo que, no final do século XX, 

praticamente todos os grandes jornais e revistas nacionais tinham um espaço 

definido para este tema –, não se pode esquecer do impacto negativo que a ditadura 

militar exerceu no desenvolvimento do jornalismo científico no Brasil (GARCIA; 

BARICHELLO, 2003). Até mesmo esta especialidade do jornalismo “seguia à risca a 

batuta dos censores, divulgando com ufanismo os grandiosos projetos da época, 

como a Transamazônica e as grandes hidrelétricas” (OLIVEIRA, 2002, p.31). 

A divulgação da ciência na mídia, no entanto, passou a interessar, também 

aos próprios pesquisadores. (LUIZ, 2004; GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

As assessorias de imprensa das universidades, instituições de pesquisa e 
agências de fomento à pesquisa estão, cada vez mais, organizadas e 
crescem os números de informativos, jornais e revistas que vão divulgar a 
pesquisa científica e as informações, que também estão disponíveis via 
eletrônica (GARCIA; BARICHELLO, 2003, p.115-116). 

A criação de várias novas revistas sobre ciência, na década de 1980, reforça 

o desenvolvimento do jornalismo científico no Brasil. Além da Ciência Hoje, da 

SBPC, a Editora Abril lançou a Ciência Ilustrada, em 1981. Em 1990, a Editora 

Globo lançou a revista Globo Ciência, hoje Galileu, e, no mesmo ano, a Abril lançou 

a Superinteressante. Em paralelo, foram criados programas de televisão sobre o 

tema, como o Globo Ciência, da TV Globo, e Estação Ciência, da extinta TV 

Manchete. Nessa mesma época, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) reedita a Revista BRASILÉIA de Tecnologia, criada 

nos anos 60, que passou a ser feita por jornalistas, com a função de mostrar os 

resultados de todas as pesquisas realizadas pelo conselho. E a SBPC criou o 

programa de rádio Tome Ciência, transmitido pela Rádio USP de 1984 a 1989. 

Na década de 1990, as notícias sobre ciência e tecnologia passaram a 

ganhar, frequentemente, as manchetes dos noticiários televisivos (OLIVEIRA, 2002), 

conquistaram espaço próprio e deixaram de ocupar, sobretudo nos jornais, as 

colunas internacionais (FRANÇA, 2005). 

Em 1999, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) lançou a Revista Pesquisa FAPESP e, em 2002, a Scientific American, 

uma das mais tradicionais revistas mundiais de divulgação científica (GOMES, 

HOLZBACH; TAVEIRA, 2003), chega, ao Brasil, com uma versão em português. 
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Na década de 2000, a cobertura sobre ciências e tecnologia, pela mídia, se 

adapta aos rumos por que passa todo o jornalismo. Segundo análise de Lage, 

Aprofunda-se a crise dos impressos, particularmente daqueles de 
informação geral. A televisão inicia seu processo rumo à alta definição, à 
digitalização completa e à interatividade. Generaliza-se a banda larga e os 
computadores capazes de editar imagens em movimento. A internet 
universaliza e amplia o tráfego multipolar da informação (LAGE, 2006, p.52). 

Embora o espaço seja menor para todas as editorias, o jornalismo científico 

seguiu ocupando parte das páginas dos jornais e revistas. Além disso, os vídeos 

sobre ciência, tecnologia e saúde foram contemplados pelas belezas das novas 

imagens das TVs digitais, e a internet trouxe mais acesso à informação e uma 

melhor interação com o público. O advento da rede de computadores, no entanto, 

pode ser considerado como um dos aspectos mais impactantes para o jornalismo 

científico entre o final do século XX e início do século XXI. 

Um levantamento realizado nos Estados Unidos pela Nacional Science 

Foundation, em 2014, mostra uma diminuição do número de pessoas que citam a 

TV como primeiro recurso de informação sobre ciência e tecnologia, e um aumento, 

entre aquelas que citam a internet. Quatro em cada dez norte-americanos citaram a 

internet como primeiro recurso de informação sobre ciência e tecnologia, sendo que 

a maioria deles usava edições on-line de jornais e revistas. 

A pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, realizada 

em 2010 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com a colaboração da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), observou que 34% dos 2.016 participantes do estudo usavam a internet 

como meio de informação sobre o assunto, enquanto que a TV era usada por 71%. 

Conhecimento científico ajuda no desenvolvimento so cial 

Desde os mais antigos registros da cultura humana encontrados, observa-se 

a tarefa de guardar e produzir conhecimento, e nota-se que ela vem se 

especializando no decorrer do tempo. Tal prática tem ajudado a estabelecer 

relações e a definir e explicar fatos e descobertas de uma geração para a outra, e 

por todo o mundo (LAGE, 2006). “O jogo de poder entre pajés e caciques ampliam-

se entre sacerdotes e reis, filósofos e ditadores” (LAGE, 2006, p.7). 
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Na Declaração Universal dos Direitos Humanos10, documento criado pela 

Organização das Nações Unidas em 1948, com o objetivo de estabelecer os direitos 

básicos para todos os seres humanos, o acesso à informação é lembrado no Artigo XIX: 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

No Brasil, o direito ao acesso às informações sobre saúde, por exemplo, faz 

parte das leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS)11, o Código de 

Defesa do Consumidor12 e os estatutos do Idoso13 e da Criança e do Adolescente14. 

Além de ser um direito humano fundamental, o acesso ao conhecimento (nos 

quais estão inclusas, obviamente, as informações sobre ciências e tecnologia) está 

diretamente atrelado ao desenvolvimento e à qualidade de vida das sociedades que 

o obtém (OLIVEIRA, 2002). De acordo com o Relatório UNESCO15, que mostra o 

status da ciência em torno do mundo em 2010, o investimento científico mundial é 

maior nas regiões mais desenvolvidas economicamente e socialmente, como 

Europa, Estados Unidos e Japão. No entanto, os países em desenvolvimento 

econômico e social considerados emergentes, como Brasil, China e Índia, 

apresentam considerável crescimento científico e tecnológico, criando, assim, um 

ambiente global mais competitivo. 

O governo brasileiro, a partir de ações traçadas no “Livro Branco da Ciência, 

Tecnologia e Inovação”, lançado em 2002 como resultado da Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em 2001, também passou a reconhecer a 

divulgação científica como parte importante para o desenvolvimento do país. 

Ao lado da modernização e do aperfeiçoamento do ensino de ciências nas 
escolas, tornam-se prioritários a elevação da qualidade e do interesse da 
cobertura dos meios de comunicação aos assuntos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o desenvolvimento de redes de educação a distância e a ampliação 
e o aperfeiçoamento de bibliotecas virtuais; treinamento de professores e 

                                                           
10

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em http://www.dudh.org.br/wp-
content/uploads/2014/12/dudh.pdf. Acesso em 07. Jan. 2015. 
11

 Lei que regulamenta o SUS. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso em 
7 Jan. 2015. 
12

 Lei que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em < http://www. planalto. gov.br 
/ccivil_03/leis/l8078.htm: Acesso em 7 Jan. 2015 
13

 Lei que regulamenta o Estatuto do Idoso. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em 07. Jan. 2015. 
14

 Estatuto da Criação e do Adolescente. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 07. Jan. 2015. 
15

 Relatório Unesco sobre Ciências 2010. Disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883por.pdf. Acesso em 10 jan. 2015.  
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produção de conteúdos para Internet relacionados à divulgação científica; 
fortalecimento e a ampliação de museus e exposições de Ciência e 
Tecnologia (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2002, p.69). 

Em 2006, durante a cerimônia de assinatura da Cátedra UNESCO de 

Divulgação Científica na USP, o então vice-reitor da Universidade, Franco Maria 

Lajolo, enfatizou a importância da divulgação científica como instrumento de suporte 

à população, na tomada de decisões. 

É essencial que a ciência faça parte da bagagem cultural do cidadão 
comum para que ele, liberto de fundamentalismos, possa fazer escolhas 
racionais sobre o que se lhe oferece no cardápio da cidadania e da política, 
do consumo e da mídia, enfim de diferentes esferas da sua vida cotidiana 
(LAJOLO, 2006, p.83). 

A divulgação científica assume papel fundamental no diálogo ciência-

sociedade-governo. “A partir das evidências, ela constrói significados, viabilizando 

interpretações que acabam, em última análise, desembocando em políticas públicas” 

(LAJOLO, 2006, p.83). Ela também presta suporte para o exercício da cidadania, 

pois, quando a população tem conhecimento sobre ciências, tende a influenciar mais 

em decisões e ações políticas relacionadas ao tema; formando, assim, uma 

sociedade democrática e participativa (OLIVEIRA, 2002). 

Entre as funções da divulgação científica destacam-se, ainda, o propósito de 

conscientização cientifica coletiva, diminuindo a detenção do poder do 

conhecimento, melhorando as relações entre cientistas e população, favorecendo o 

desenvolvimento cultural e possibilitando complementar o ensino (CALVO 

HERNANDO, 1999). 

A ciência tem mais influência em nossas vidas do que podemos imaginar. Por 

isso, é comum nos interessarmos por esses assuntos quando eles são divulgados 

pelos veículos de comunicação de massa (GARCIA; BARICHELLO, 2003). 

Embora pareça distante, restrita aos laboratórios e parte de um universo 
que poucos entendem, as descobertas científicas podem representar desde 
melhorias na qualidade de vida, ganhos econômicos até temor (GARCIA; 
BARICHELLO, 2003, p.117). 

Ao lembrar as transformações tecnológicas pelas quais a sociedade passou 

nos últimos anos, gerando mudanças significativas para o âmbito social, econômico, 

político e cultural, Lima e Caldas (2005) definem a sociedade contemporânea como 

“voluntária”, voltada para os benefícios sociais, mas também “desigual”, com a 

prevalência dos interesses dos mais ricos. Nesse contexto, “a divulgação e o 

jornalismo científico são fundamentais para que a informação se transforme em 
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conhecimento e para que os riscos dessa nova sociedade não se configurem” 

(LIMA; CALDAS, 2005, p.510). 

Jornalismo científico é jornalismo e segue as práti cas da profissão 

A expressão “jornalismo científico” é considerada, por alguns autores, como 

ambígua. Existe a chance de o termo ser confundido com “uma disciplina dedicada 

ao jornalismo como ciência” ou com “o estudo da cientificidade da prática 

jornalística, com seu conjunto de técnicas próprias para cumprir o objetivo de 

informar” (SILVA, 2003, p.67). 

No entanto, convencionou-se entender por jornalismo científico “a 

especialização da atividade jornalística direcionada para a cobertura de assuntos de 

ciência e tecnologia” (SILVA, 2003, p.67), sendo esse o significado a ser adotado 

nesta dissertação. 

O jornalista, através das diferentes mídias, noticia para um público amplo e 
heterogêneo, usando técnicas específicas de investigação e de linguagem 
para dizer de forma compreensível o que foi revelado pelos discursos dos 
cientistas (SILVA, 2003, p.67). 

Antes de avançar no detalhamento do termo, é preciso deixar claro que 

jornalismo sobre ciências é jornalismo e obedece aos atributos da produção 

midiática. Tal observação se faz necessária porque, no debate a respeito do 

assunto, toda a atenção dos interessados concentra-se no “científico” da expressão 

“jornalismo científico” (TEIXEIRA, 2002). 

O jornalista, pesquisador e professor Wilson da Costa Bueno, primeiro doutor 

em jornalismo científico do Brasil, coordena um curso à distância de jornalismo 

científico. Nos textos debatidos nas aulas, ele sugere que, para se ter certeza de 

que a comunicação, seja em formato de texto, áudio ou vídeo, está incluída no 

jornalismo científico, podem ser feitas as seguintes perguntas: “É jornalismo?” e 

“Refere-se ao universo da ciência e da tecnologia?”. Só quando as duas perguntas 

são respondidas afirmativamente é que estamos diante do jornalismo científico. 

Embora não seja complexa a definição sobre o que é o jornalismo científico, 

Bueno (2006) alerta para algumas singularidades que precisam ser analisadas, para 

que não fiquem dúvidas sobre o conceito. A confusão se estabelece porque são 

utilizadas outras expressões para designar o processo de circulação de informações 

sobre ciência e tecnologia. 
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Além do jornalismo científico, a transmissão de conhecimentos sobre ciência 

e tecnologia pode ser feita por meio de atividades de divulgação científica, de 

disseminação científica e de comunicação científica. A divulgação científica tem 

como público-alvo o leigo, o não-especialista, o cidadão comum; já a disseminação e 

a comunicação científica são mais empregadas para designar a interação entre 

especialistas e pesquisadores. “O jornalismo científico se inclui então na divulgação 

científica, mas a recíproca não é verdadeira” (BUENO, 2006). 

Apesar de ambos terem, como público-alvo, o leigo, a divulgação científica 

não tem compromisso com o jornalismo. Ou seja, pode fazer circular o conhecimento 

científico não só por meio de notícias, mas também em palestras, peças de teatro, 

filmes e livros didáticos, por exemplo. Já, o jornalismo científico, tem um sistema 

particular de produção, que é feito por profissionais que têm determinado perfil ou 

formação e atende a atributos jornalísticos. 

Para ser jornalismo cientifico, então, as informações sobre ciências e 

tecnologias precisam, necessariamente, serem divulgadas por canais de 

comunicação de jornalismo. Os profissionais da imprensa que cobrem temas sobre 

ciências e tecnologia utilizam-se das mesmas características do fazer jornalístico 

voltado para qualquer outro tema ou assunto. “Apuração, redação e edição de 

notícias e reportagens são idênticas porque o jornalismo é um só” (PIPPI; 

PERUZZOLO, 2003, p.200). 

A cobertura de temas sobre ciência e tecnologia, porém, tem uma 

característica marcante, em comparação a outras editorias do jornalismo, como 

política, esporte e assuntos cotidianos, por exemplo: ao produzir uma reportagem 

sobre ciências, o jornalista tende a se esforçar para traduzir as informações técnicas 

para um entendimento popular, diferentemente do que acontece em outras áreas, 

cuja percepção é de que os termos e assuntos abordados já são de domínio da 

maioria do público. 

Além de traduzir o jargão científico, o repórter que utiliza-se do jornalismo 
científico como ferramenta na divulgação de informações relacionados às 
ciências relaciona termos e significados com o intuito de fazer sentido para 
os leitores. Ainda, anexar informações extras, infográficos, fotos, gravuras, 
tornar o texto atraente e leve para o leitor, além de facilitar a adequação 
linguística de termos científicos (PIPPI; PERUZZOLO, 2003, p.201). 

O jornalismo científico “tem o seu ethos, a sua alma, o seu DNA” (BUENO, 

2006). Para o autor, o jornalismo segmentado (no qual está inserido o jornalismo 
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científico) tem, como peculiaridade, a complexidade das pautas, o perfil do público 

consumidor das notícias e a delicada relação com as fontes especializadas. 

Formadora de opinião, mídia poder sobre a divulgaçã o científica 

Historicamente, o jornalismo tem sido um dos principais instrumentos de 

construção da democracia e de conquista de direitos de cidadania. Apesar de seu 

ofuscamento pelo entretenimento e propaganda nos meios de comunicação de 

massa, é cada vez mais ao jornalismo que cabem as tarefas de informar, combater o 

segredo de Estado, levantar polêmicas, denunciar abusos do poder, corrupção e 

violação dos direitos humanos (KUCINSKI, 2000). “É como se tivesse um mandado 

da população para as funções de vigilância da cidadania e da justiça que o cidadão 

comum não consegue exercer mais diretamente” (KUCINSKI, 2000, p.181). 

As notícias exercem especial influência na sociedade porque nós acreditamos 

nelas. Quando um determinado veículo de comunicação conquista a nossa 

credibilidade, ele passa a ter um grande poder de formação sobre nós (DIMBLEBY; 

BURTON, 1990). No entanto, os jornalistas não podem esquecer que nós somos 

seus clientes. Cabem a eles ouvir todos os envolvidos no assunto a ser noticiado e 

fazer as perguntas mais incômodas para as suas fontes, em busca da verdade 

(BUCCI, 2009). 

Em tempos em que informação é produto, espera-se, dos jornalistas, análises 

e interpretações dos fatos para conquistar seu público (GERAQUE, 2005). 

Considera-se tarefa desse profissional, também, a mediação entre o acontecimento 

e o público (PIPPI; PERUZZOLO, 2003). 

É através da ótica do repórter que os leitores saberão do acontecido. Então, 
o repórter, enquanto enunciador de um texto, tem compromisso duplo na 
narrativa: apurar os fatos com responsabilidade (ética) e transmitir apenas a 
realidade e a verdade sobre o que direciona ao enunciatário (PIPPI; 
PERUZZOLO, 2003, p.196-197). 

É diante dessas responsabilidades, que se referem ao jornalismo em geral, 

que se pretende abordar, nas próximas páginas, o papel da divulgação científica 

pela mídia. Segundo Ivanissevich (2005), o caminho mais imediato e abrangente de 

intensificar a divulgação científica para o grande público é justamente através dos 

veículos de comunicação de massa. Eles também podem incitar o interesse 

daqueles que querem aprender mais, contribuindo para a educação da população 

(KRIEGHBAUM, 1970). 
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Além de fazer uma comunicação considerada objetiva, a TV, o rádio, o jornal 

e a internet estão inseridos no cotidiano das pessoas, diferentemente de outros 

meios de divulgação científica, como palestras e museus, que, para grande parte da 

sociedade, são eventos raros. 

É notório que, enquanto tentativas isoladas de disseminar o saber científico 
– como aulas convencionais, peças de teatro, filmes, exposições, palestras 
– têm um impacto tímido na população, a ciência veiculada na mídia pode 
alcançar milhões de pessoas em um só dia (IVANISSEVICH, 2005, p.14). 

Segundo Pippi e Peruzzolo (2003), podemos perceber, também, que o 

jornalismo científico 

atende, prioritariamente, à demanda social, explicando em termos correntes 
e simples (com a linguagem jornalística) os processos e descobertas 
inerentes ao campo científico que são de interesse do público em geral 
(PIPPI; PERUZZOLO, 2003, p.198). 

Considerando, então, que os veículos de comunicação de massa têm o poder 

de chegar a muitas pessoas com acesso restrito aos conhecimentos científicos, 

aumenta a responsabilidade da mídia em informar corretamente sobre o assunto 

(KREIZ, 2006). 

Para Silva (2003), as descobertas científicas se legitimam quando a 

sociedade se beneficia dos resultados. Nesse sentido, os cientistas e os jornalistas 

dividem a responsabilidade de complementar o ensinamento do professor em sala 

de aula, ajudando a compartilhar os saberes científicos. “Mais do que em outros 

tempos, o trabalho do jornalista científico é importante para ajudar a sociedade a dar 

conta de tanta informação e eventos científicos” (SILVA, 2003, p.68). 

O jornalismo científico atua, também, na democratização do conhecimento, 

pois mantém os cidadãos informados acerca do que está sendo produzido pela 

ciência, e na conscientização popular, quando incentiva seu público a participar das 

decisões sobre a distribuição dos recursos utilizados na produção do saber (PIPPI; 

PERUZZOLO, 2003). 

Nos países subdesenvolvidos, Melo (1982) acredita que a tarefa principal do 

jornalismo, incluindo o científico, é educar as grandes massas para que possam 

consumir o seu papel de sujeito da história. Isso significa acesso ao conhecimento, 

participação política e mobilização social. 

À proporção que um povo vai se acercando do conhecimento, tornando-o 
peça fundamental das decisões cotidianas, maior será a chance de que 
rejeite a futilidade e o esoterismo, exigindo um outro tipo de jornalismo 
(MELO, 1982, p.22). 
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É também tarefa do jornalismo humanizar a ciência, tornando-a mais próxima 

das pessoas e de suas necessidades (GARCIA; BARICHELLO, 2003), e levantar 

debates sobre questões delicadas, como aborto, clonagem e alimentos 

geneticamente modificados (IVANISSEVICH, 2005). 

O divulgador científico, em especial o jornalista, já não pode se limitar a 

transmitir conhecimento. Ele tem de ser crítico em relação às novidades científicas, 

propiciando, ao público, condições de refletir a respeito (DESTÁCIO, 2005). 

“Questões éticas afluem na ciência e no noticiário, e o divulgador científico – 

jornalista ou não – deve assumir cada vez mais um senso de responsabilidade pelo 

que divulga” (DESTÁCIO, 2005, p.101). O autor destaca os 14 pontos, a seguir, 

como essenciais para a boa divulgação científica: 

a) conhecer o público a que se dirige o texto e o veículo em que se insere; 

b) estar ciente da sua função educativa; 

c) buscar a inserção do conhecimento científico, na sociedade; 

d) atender aos interesses existentes e despertar novos interesses; 

e) objetivar sempre o benefício à população; 

f) ter em mente os limites e particularidades da ciência; 

g) distinguir o científico do que não é científico; 

h) valorizar adequadamente o trabalho do pesquisador; 

i) não desvincular a ciência de seus contextos político, econômico, social e 
cultural; 

j) perscrutar, sem reivindicar, as aplicações tecnológicas dos avanços básicos 
da ciência; 

k) não negligenciar os valores éticos implicados na pesquisa científica e em 
suas aplicações tecnológicas; 

l) usar linguagem acessível ao público, com recursos linguísticos apropriados; 

m) primar pela precisão científica, porém sem abusar dos jargões e 
pormenores; e 

n) não colocar informações em excesso. 

Assim como sobre outros assuntos, as notícias sobre ciências precisam 

informar, entreter e, em certos casos, até defender um ponto de vista 

(IVANISSEVICH, 2005). No entanto, o grande desafio é fazer tudo isso de forma 

equilibrada, sem sensacionalismo, sobre as possíveis maravilhas que a ciência pode 

trazer. “Lembremos que a mídia é a rainha das advertências e que as pessoas 

precisam mais de explicações que de alarmismo” (IVANISSEVICH, 2005, p.23). 
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A cobertura midiática dos assuntos envolvendo a ciência e a tecnologia, assim 

que sai da fase romântica, já resvala, muitas vezes, no denuncismo e no alarmismo 

sem fundamento, e é incapaz de análises e exposição de contrapontos (OLIVEIRA, 

2002). O jornalista que cobre a área da saúde, por exemplo, não pode se limitar às 

categorias definidas pela prática médica dominante. Ele deve ter o poder de dialogar 

com essa prática, a partir de uma postura crítica (KUCINSKI, 2000). 

Ao jornalista, por sua ética, cabe uma visão holística do processo saúde-
doença, e a consciência do relativismo da prática médica dominante. Para 
isso, necessita de conhecimento e noções de filosofia da ciência 
(KUCINSKI, 2000, p.183). 

Todos esses cuidados sobre a qualidade da informação divulgada pela mídia 

deve-se ao fato de que ela tem o poder de formar identidades e conceitos na 

sociedade: 

A preocupação com a construção de identidades se deve ao fato de que as 
identidades sociais construídas pela mídia assumem uma grande 
importância, pois condicionam e refletem a forma como os membros de uma 
determinada sociedade categorizam os sujeitos e como a sociedade em si é 
reproduzida ou modificada. As identidades construídas pela mídia permitem 
entrever fenômenos da subjetividade, resultantes de um empreendimento 
enunciativo no qual o sujeito exerce uma ação com e sobre a linguagem 
(GOMES; HOLZBACH; TAVEIRA, 2003, p.225). 

Bueno (2006) divide a produção de uma reportagem sobre ciências ou 

tecnologia em etapas. A primeira trata-se de uma pergunta que o jornalista precisa 

fazer a ele mesmo: “Temos, verdadeiramente, uma notícia para divulgar?”. Isso 

ocorre porque as fontes que produzem ciências – sejam elas, pesquisadores, 

universidades, laboratórios, empresas ou governo – usualmente buscam espaço nos 

veículos de comunicação de massa para divulgar informações de interesses próprios 

e, não, da população em geral. Nesse sentido, o jornalista precisa suspeitar sempre. 

É preciso contrapor fontes, ideias, porque, ao contrário do que se imagina, a 
comunidade científica nem sempre chega a um consenso sobre os fatos, 
objetos e processos. Não há uma variedade única, ainda que a ciência 
pareça buscá-la o tempo todo. O jornalista precisa orientar-se nesse tiroteio 
porque, caso contrário, ele passa a ser porta-voz de interesses, muitas 
vezes escusos. Logo, o importante é ouvir várias fontes, buscar 
interpretações fora do âmbito estritamente científico (BUENO, 2006). 

A segunda etapa para a produção de uma notícia no jornalismo científico é a 

capacidade do repórter em abordar o tema com suas fontes. É preciso estudar e se 

preparar para a entrevista. A terceira etapa consiste na definição de fontes 

relevantes a serem consultadas. A quarta é a entrevista, que não deve ser encarada 

como um braço de ferro, mas como um convite a uma parceria. A quinta é a 
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construção do discurso. Nesta fase, o jornalista, de posse das informações obtidas, 

precisa novamente atuar como vendedor. Ele, que, geralmente, já tinha convencido 

seu editor de que o assunto abordado era interessante o suficiente para se tornar 

notícia, precisa, agora, vender a reportagem a seu público. É, também, tarefa do 

repórter pensar na arquitetura da informação, sugerindo título e fotos atrativas 

(BUENO, 2006). 

Os jornalistas que cobrem temas sobre ciências e tecnologia devem ter em 

mente que, do outro lado da reportagem, está uma pessoa leiga, que pode não ter 

informações básicas a respeito do assunto abordado. Portanto, passar os dados e 

termos científicos para uma linguagem inteligível e resgatar acontecimentos 

recentes que possam ajudar o leitor, ouvinte ou telespectador a contextualizar o 

tema noticiado é essencial. Essa contextualização do público, no entanto, não tem 

por objetivo apenas revelar os progressos da ciência, mas fazer algum tipo de 

relação com a vida das pessoas. Mostrar o impacto que aquela notícia pode ter na 

economia e na cultura de determinada sociedade. 

A sexta e última etapa da produção jornalística sobre ciências e tecnologia, 

segundo Bueno (2006), é ficar atento às repercussões. O jornalista deve buscar 

saber se sua matéria motivou discussões e novas abordagens sobre o tema em 

outros veículos de comunicação, se o público se manifestou sobre ela, se as partes 

envolvidas reagiram, e de qual forma, e se o objetivo com aquela pauta foi cumprido. 

Entre as seis fases de produção de uma reportagem sobre ciências e 

tecnologia mencionadas por Bueno (2006), as três primeiras, que podem ser 

consideradas de planejamento, são fundamentais, pois é a partir delas que o 

jornalista irá estabelecer aonde pretende chegar. Se essas fases forem bem 

cumpridas, maiores são as chances de o jornalista atingir seu objetivo. 
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2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O processo de elaboração das notícias jornalísticas, que envolve a coleta, a 

seleção, a produção e a hierarquização das informações, é construído através da 

“(...) interacção de várias forças que podemos situar ao nível das pessoas, do 

sistema social, da ideologia, da cultura, do meio físico e tecnológico e da história” 

(SOUSA, 1990). 

As notícias, no entanto, não existiriam sem os seus meios de divulgação. No 

jornalismo, são os jornais, as revistas, os canais de TV e de rádio e os sites na 

internet que conferem, às notícias, ideologias e dados para que possam ter 

diferentes significados, embora as mensagens desses significados estejam atreladas 

às interpretações de cada leitor ou espectador, conforme as mediações sociais às 

quais esteja integrado – como escola, família e grupos de convívio (SOUSA, 1990). 

Na pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, citada 

anteriormente, os veículos de comunicação de massa são apontados como o maior 

meio de divulgação científica para a população. Dos 2016 participantes dessa 

enquete, 46% disseram que ficam sabendo sobre as novidades científicas em 

conversas com amigos, mas 71% citaram a TV, enquanto 51% apontaram os 

jornais, 43% as revistas, 34% a internet e 21% o rádio como meio de informação 

sobre o tema. Os livros foram mencionados por 33% dos entrevistados e a 

participação em palestras e eventos por 6%. 

Considerando então a forte influência que a mídia tem na divulgação científica 

e a existência de vários fatores que exercem poder sobre a mídia, definiu-se, como 

objetivo desta pesquisa, estudar os aspectos relacionados à noticiabilidade no 

jornalismo científico. Ou seja, os parâmetros que definem a aptidão que cada evento 

tem para ser transformado em notícia, ou não, (Wolf, 1994) dentro da cobertura 

sobre ciências e tecnologia. 

Noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 
instrumentos com os quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de 
escolher cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de 
acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de 
notícias (WOLF, 1994, p. 196). 

A noticiabilidade é uma das práticas discutidas por Wolf (1994) dentro da 

teoria do Newsmaking, que envolve ainda a rotina dos jornalistas e das 

organizações, além dos valores-notícias, ou seja, o senso comum das redações 
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jornalísticas; a crença de que todo jornalista saberia dizer o que é notícia e o que 

não é notícia. 

Tudo o que não responde a esses requisitos é “selecionado”, uma vez que 
não se mostra adequado às rotinas de produção e aos cânones da cultura 
profissional: não conquistando o estatuto público de notícia, permanece 
simplesmente um evento que se perde na “matéria-prima” que o aparato 
informativo não consegue transformar e que, portanto, não deverá fazer 
parte dos conhecimentos de mundo, adquiridos pelo público por meio da 
comunicação de massa (WOLF, 1994, pp. 195-196). 

Silva (2014) divide os critérios de noticiabilidade em três instâncias: Origem 

do Fato (seleção primária dos fatos / valores-notícia); Tratamento dos Fatos e Visão 

dos Fatos. 

É reducionista, portanto, definir a noticiabilidade somente como conjunto de 
elementos por meio dos quais a empresa jornalística controla e administra a 
quantidade e o tipo de acontecimentos ou apenas como o conjunto de 
elementos intrínsecos que demonstram a aptidão ou potencial de um evento 
para ser transformado em notícia. Noticiabilidade seria a soma desses dois 
conjuntos, acrescentada daquele terceiro que trata de questões ético-
epistemológicas (SILVA, 2014, p. 54). 

Como base para esta dissertação, usamos as interpretações mais recentes 

sobre a noticiabilidade, em especial as do italiano Mauro Wolf (1994) e da brasileira 

Gislene Silva (2014), mas o assunto tem despertado o interesse de vários autores 

há centenas de anos. O alemão Tobias Peucer foi um dos primeiros a explorar o 

tema: sua tese de doutorado, defendida em 1690, na Universidade de Leipzig, trazia 

vários conselhos sobre os melhores modelos para se estabelecer preferências na 

seleção de fatos jornalísticos, como reações da natureza, batalhas, cerimônias e 

temas eclesiásticos e religiosos (GIACOMELLI, 2014). 

Robert Ezra Park, um dos fundadores da Escola de Chicago – universidade 

norte-americana que deu início à reflexão teórica sobre a comunicação, no final do 

século XIX – e David Manning White – criador, no século XX, do conceito de 

gatekeeper no jornalismo – também pesquisaram o assunto. 

White, em 1950, chamou de gatekeeper, que pode ser traduzido para 

“porteiro” ou “guardião”, a ação de controlar o que “entra” ou “não entra”. O autor 

associou essa expressão ao fluxo das notícias dentro dos veículos de comunicação, 

definindo os pontos que funcionavam como “cancelas”, para determinar se a 

informação passava e podia ser divulgada aos leitores ou se seria rejeitada (Wolf, 

1994, p.184). 
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A partir de um estudo de caso sobre como Mr. Gates, um jornalista que 

atuava numa cidade de 100 mil habitantes dos Estados Unidos, selecionava – entre 

as muitas informações recebidas – aquelas que seriam publicadas, White observou 

que de cada dez informações passíveis de virar notícia apenas uma era 

selecionada. Das 1.333 explicações de recusa, quase 800 foram atribuídas à falta de 

espaço nos jornais. Cerca de 300 porque fariam sobreposições com histórias já 

selecionadas, não traziam interesse jornalístico ou a qualidade da escrita não era 

boa. Outros 76 casos referiam-se a fatos e eventos muito distantes da região onde 

estava o leitor (WOLF, 1994). 

Além de White, outros autores que se destacaram nos Estados Unidos ao 

pesquisar critérios relacionados à noticiabilidade foram Walter Lippmann, Fraser 

Bond, Gaye Tuchman, Herbert J. Gans, Michael Schudson, Warren Breed, Pamela 

Shoemaker e Warren Burkett, sendo que esse último aprofundou estudos sobre a 

noticiabilidade na cobertura de temas sobre ciência. 

Na Europa, além de Wolf, outros que ganharam relevância foram os 

noruegueses Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge; os ingleses Peter Golding, Philip 

Ross Courtney Elliott e Alastair Hetherington; e o espanhol Lorenzo Gomis. 

Em língua portuguesa, Nelson Traquina, Cristina Ponte e Jorge Pedro Sousa, 

todos de Portugal, ganharam notoriedade No Brasil, Luiz Beltrão, Mário Erbolato, 

Manuel Carlos Chaparro, José Marques de Melo, Adelmo Genro Filho, Nilson Lage 

e, mais recentemente, Felipe Pena, Eduardo Meditsch e Gislene Silva 

(GIACOMELLI, 2014). 

Jorge Pedro Sousa (1999), assim como Wolf (1994) e Silva (2014), reforça a 

influência de uma série de ações sobre as notícias. O pesquisador português as 

divide nos seis grupos a seguir: 

1) Ação pessoal – resultam parcialmente das pessoas e das suas intenções; 

2) Ação social – são fruto das dinâmicas e dos constrangimentos do sistema 
social, particularmente do meio organizacional nos quais foram construídos e 
fabricados; 

3) Ação  ideológica  – originadas por interesses que dão coesão aos grupos, 
sejam essas forças conscientes e assumidas ou não; 

4) Ação cultural – produto de um sistema cultural, de interesses consistentes e 
assumidos ou não; 
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5) Ação do meio físico e tecnológico  – dependem dos dispositivos tecnológicos 
que são usados no processo de fabricação e do meio físico em que são 
produzidas; 

6) Ação histórica  – produto da História, durante a qual interage com as outras 
cinco ações supracitadas. 

Mídias analisadas 

Para explorar a noticiabilidade dentro do jornalismo científico, os jornais Folha 

de S.Paulo e O Estado de S. Paulo e as revistas Pesquisa FAPESP e 

Superinteressante foram definidos como instituições midiáticas a serem analisadas. 

A escolha por esses veículos deu-se após análise sobre a especialização destes na 

cobertura do tema e em sua capacidade de atingir diferentes segmentos da 

sociedade. 

Em 2013, durante o levantamento de dados para esta pesquisa, a Folha de 

S.Paulo e O Estado de S. Paulo (a partir de agora denominados apenas como Folha 

e Estadão) estavam entre os quatro jornais de maior circulação no Brasil16 e 

contavam com jornalistas especializados na cobertura de ciência e tecnologia. A 

Folha publicava notícias sobre o tema diariamente, enquanto que o Estadão quase 

que diariamente. 

Em relação às revistas, a Superinteressante (Super) era a publicação 

jornalística sobre ciências mais vendida do país e a Pesquisa FAPESP tinha como 

público-alvo os pesquisadores, considerados especialistas no tema. 

Folha de S.Paulo 

A história da Folha surge no contexto histórico da República Velha, quando o 

Brasil era controlado pelas oligarquias cafeeiras. O primeiro jornal do grupo foi a 

Folha da Noite, lançado em 1921 em oposição ao até então principal jornal da 

cidade, O Estado de S. Paulo, que representava as elites rurais e assumia uma 

posição mais conservadora, tradicional e rígida (TASCHNER, 1992). 

A Folha da Noite tinha um projeto com textos mais curtos e objetivos, focados 

na agilidade e proximidade com os assuntos que afetavam o dia a dia da população 

paulistana, principalmente o dos trabalhadores urbanos. Essa ideia de renovação ia 

ao encontro das tendências artísticas da época. Apenas um ano após a fundação do 
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jornal, a cidade de São Paulo sediou a Semana de Arte Moderna, também 

conhecida como Semana de 22. O evento, que marcou o início do modernismo no 

Brasil, contou com artistas consagrados como Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia e Di Cavalcanti, entre outros. 

Em 1925, o grupo de jornalistas responsável pela Folha da Noite, liderado por 

Olival Costa e Pedro Cunha, lançou a Folha da Manhã, edição matutina do diário, e, 

em 1949, a Folha da Tarde. Foi apenas em 1º de janeiro de 1960 que os três títulos 

da empresa foram reunidos, com a criação da Folha de S.Paulo. Dois anos depois, 

os empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho assumiram o 

controle acionário do jornal. 

A Folha desempenhou, na década de 70, um importante papel no processo 

de redemocratização do Brasil, abrindo suas páginas para o debate de ideias que 

fomentaram várias discussões na sociedade civil. Em junho de 76, o jornal passou a 

publicar o caderno Tendências/Debates com textos de intelectuais e políticos 

perseguidos pelo regime militar. Durante esse período, o grupo deu início a um 

processo de modernização e revolução tecnológica, sendo pioneiro na impressão 

offset em cores e a primeira redação informatizada na América do Sul. Nos anos 90, 

a Folha lançou o Universo Online (UOL), o primeiro serviço de conteúdo e 

navegação para internet de grande porte no país.17 

O interesse da Folha pela cobertura de assuntos relacionados à ciência liga-

se diretamente com o trabalho desenvolvido pelo educador e jornalista José Reis, 

que escreveu regularmente para o jornal durante mais de meio século (1947-2002). 

Nesse período, editoriais da Folha já revelavam as preocupações da empresa com 

os destinos da ciência no país, sobretudo no campo das políticas científicas 

(SOUSA, 2006). 

O caderno Folha Ciência teve sua primeira edição publicada em 31 de março 

de 1989, passando a circular sempre às sextas-feiras. Em 16 de fevereiro de 1992, 

esse caderno passou a integrar o suplemento Mais, publicado pelo jornal aos 

domingos. Durante a década de 1980, o jornal teve um caderno inteiro voltado para 

a ciência e contou com ao menos um cientista entre os membros do seu Conselho 

Editorial. Em 2000, a editoria de ciências voltou a ter duas páginas próprias, embora 

uma sempre ocupada por anúncios (MEDEIROS, RAMALHO, MASSARANI, 2010). 
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Em 2015, o principal caderno de divulgação científica na Folha é o 

Ciências+Saúde ou Saúde+Ciências. O jornal altera o nome da editoria conforme o 

tema em destaque. Se a reportagem principal que abre a página tiver como foco 

assuntos envolvendo a saúde, o caderno é denominado por Saúde+Ciência e vice-

versa. As notícias sobre saúde pública não são publicadas nessa editoria, mas, sim, 

nas editorias denominadas Poder e Cotidiano, que abordam os temas sobre política 

e sobre a cidade de São Paulo, respectivamente. 

Durante as entrevistas realizadas em maio de 2014 para esta dissertação, a 

equipe que produzia o caderno de Ciências+Saúde era composta por quatro 

repórteres e dois repórteres especiais, que não são funcionários exclusivos do jornal 

mas têm conhecimentos e fontes específicas para determinados temas. Eles se 

reuniam semanalmente para discutir as pautas sugeridas pela editora e pelos 

próprios repórteres. 

Com uma média de circulação diária de 294.811 exemplares, em 2013, a 

Folha era o segundo jornal mais vendido do país, ficando atrás apenas do popular 

tabloide mineiro Super Notícia, que tinha uma média de 303.477 exemplares 

vendidos por dia no mesmo ano, segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ). 

O perfil dos leitores do jornal tem as seguintes características: 94% têm interesse 

por atualidade e notícias do momento, 79% tem acesso à internet, 78% são das 

classes econômicas consideradas A ou B (renda média mensal superior a R$4.591) 

e 42% têm entre 25 e 44 anos18. Uma pesquisa divulgada pelo jornal em 2001 

mostra, ainda, que 75% dos seus leitores fizeram faculdade e 24% pós-graduação19. 

O Estado de S. Paulo 

Criado em 4 de janeiro de 1875 como A Província de São Paulo, o jornal O 

Estado de S. Paulo, denominado assim apenas em 1890, é o diário mais antigo 

ainda em circulação na capital paulista. O periódico surgiu num período de 

monarquia e escravidão, sendo o primeiro grande jornal do país engajado no ideário 

republicano e abolicionista. 
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Em 1926, o Estadão, como é conhecido atualmente, apoiou a fundação, em 

São Paulo, do Partido Democrático, de oposição ao Partido Republicano Paulista 

(PRP), que governava o estado e o país. No ano seguinte, uma campanha liderada 

pelo seu proprietário Júlio de Mesquita, genro de um dos 16 fundadores do jornal, 

deu início à ideia de criação da Universidade de São Paulo (USP), fundada em 25 

de janeiro de 1934 pelo então governador Armando de Salles Oliveira. 

O Estadão apoiou também o movimento militar que depôs o presidente João 

Goulart em 1964, mas passou a ser censurado pelo regime ditatorial nos anos 

seguintes. Apesar das dificuldades, o grupo criou, nos anos 70, a Agência Estado de 

notícias e ampliou a sua área de atuação para o rádio, com o projeto “Estúdios 

Eldorado”20. 

A cobertura do jornal sobre assuntos de ciência teve forte influência do 

sociólogo Euclides da Cunha, que também era jornalista, engenheiro civil e geólogo, 

entre outras atividades. As notícias sobre a Guerra de Canudos, reportadas por 

Euclides já em 1896 através de telégrafo, continham elementos das ciências 

biológicas e humanas e eram aguardadas pelos leitores com grande expectativa. 

Em sua primeira edição, o jornal já teve uma “Secção Scientífica”, mas foi só 

por volta de 1960 que as notícias sobre ciências começaram a ser intensificadas no 

periódico, com a divulgação de conhecimentos científicos em reportagens. 

(GARCIA; BARICHELLO, 2003) 

Em maio de 1963, o Estadão criou a seção Atualidade Científica, “destinada a dar 

ampla divulgação de temas científicos nacionais e estrangeiros e criar uma consciência 

pública para a importância da ciência” (GARCIA; BARICHELLO, 2003, p.114). A seção 

chegou a ocupar 21 colunas e vários cientistas foram chamados a colaborar. 

No entanto, com o surgimento da internet, a mídia impressa brasileira passou 

por processos de adaptação e, em abril de 2013, o jornal foi reduzido a três cadernos 

noticiosos por dia, além de um suplemento temático. Desde então, as notícias sobre 

ciências passaram a ser divulgadas nas editorias diárias Metrópole e Economia & 

Negócios (nessa última quando o tema da reportagem científica está voltado a 

aspectos relacionados à inovação e à tecnologia) e no caderno mensal Planeta. 

Concorrente direto da Folha, o Estadão tem uma venda média de 234.863 

exemplares por dia em todo o país. Em um estudo sobre o papel da mídia brasileira, 
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Motter (2008) destacou a Folha e o Estadão entre os quatro jornais mais influentes do 

Brasil na elaboração do discurso público e na concepção do processo político nacional. 

De acordo com dados divulgados pelo jornal, 94% dos seus leitores têm interesse 

por atualidade , 71% são das classes econômicas A ou B e 53% fizeram graduação. A 

quantidade de leitores homens equivale a 54% do total; mulheres são 46%. 

Superinteressante 

No começo dos anos 80, quando o jornalismo científico já ganhava destaque 

nas principais publicações do país, a Editora Abril lançou uma revista sobre ciências 

e tecnologia, a Ciência Ilustrada, mas não foi bem sucedida (MORAES et al, 2012). 

Então, em setembro de 1987, a editora comprou os direitos para publicação da 

revista espanhola Muy Interesante e lançou, no Brasil, a Superinteressante, 

repetindo o mesmo sucesso observado na Europa. A primeira edição da revista teve 

uma tiragem de 150 mil exemplares que logo esgotou. Houve, assim, uma 

reimpressão de mais 65 mil unidades. 

O projeto da revista tinha como objetivo divulgar curiosidades e 

acontecimentos fantásticos de qualquer ramo do conhecimento, mas também tinha a 

intenção de ganhar o reconhecimento da sociedade científica. Por isso, dava mais 

ênfase a temas que envolviam as ciências naturais (MORAES et al, 2012). 

Em 1995, a Super, como é conhecida, passou por uma reforma em seu 

projeto gráfico, dando destaque para os infográficos e, com o passar do tempo, o 

espaço para conteúdos sobre curiosidades foi tomando conta de boa parte da 

revista21. Algumas pautas que diziam respeito a outras áreas do conhecimento, 

como religião, filosofia e paranormalidade também ganharam destaque na revista 

(MORAES et al, 2012). 

Em 2014 a publicação foi dividida nos seguintes canais temáticos: 

Alimentação, Ciência, Cotidiano, Cultura, Ecologia, Esporte, História, Mundo Animal, 

Religião, Saúde, Tecnologia e Universo. 

Segundo o editor de redação da Super em 2014, Denis Russo Burgierman, a 

revista deixou de se definir como uma publicação exclusivamente de ciências: “A 

gente se considera hoje muito mais como uma publicação de ideias. A ciência é uma 

baita fábrica de ideais, mas não é a única”. 
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A Super também deixou de cobrir descobertas factuais da ciência para 

aumentar as possibilidades de leitores, explica Burgierman22: 

BURGIERMAN23, 2014 – Antes a gente cobria os grandes congressos. 
Repórteres e editores iam para os congressos mundiais de câncer, por 
exemplo, para saber sobre as novidades. Hoje, a gente não está tão 
interessado nas novidades, nas notícias, nas descobertas do laboratório 
tal que foi publicado recentemente... Em grande medida, essas coisas 
aconteceram em resposta às mudanças do mundo. Mudou nosso 
projeto. Deixamos de ser uma revista de nicho e passamos a ser uma 
revista que procura falar com todo mundo que tem curiosidade sobre o 
porquê as coisas são do jeito que são. 

A tiragem média mensal da Super, em 2014, era de 376.270 mil exemplares 

e, segundo a Editora Abril, estima-se que a publicação tenha mais de 2,1 milhões de 

leitores. Sessenta e cinco por cento daqueles que leem a revista têm entre 20 e 44 

anos, 85% são das classes econômicas A ou B e 70% moram nas regiões Sudeste 

ou Sul do Brasil.24 

A equipe de redação da Super, em 2014, era composta por dez profissionais 

de arte e texto. Entre os jornalistas, quatro eram editores e um repórter. A revista 

trabalhava também com vários colaboradores externos, conforme os temas de cada 

edição. Além da revista principal, essa equipe participava da elaboração do Dossiê 

Superinteressante, que são edições especiais monotemáticas também veiculadas 

mensalmente, e das coleções Grandes Mistérios, com capas em 3D, produzidas 

bimestralmente. 

Pesquisa FAPESP 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

criada em 1962, é a primeira instituição estadual de apoio à pesquisa científica. Até 

o início da década 90, a FAPESP divulgava ciências com linguagem e discursos 

voltados aos pesquisadores e acadêmicos, mas em 1995 começou a ampliar seu 

público. Um informativo distribuído gratuitamente para pesquisadores paulistas, 

gestores da política nacional de ciência e tecnologia e jornalistas deu origem, quatro 

anos mais tarde, ao que é, hoje, a revista Pesquisa FAPESP. 
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Desde março de 2002, além de ser enviada para pesquisadores, a revista se 

tornou disponível para assinantes e passou a ser vendida em bancas do Estado de 

São Paulo e de outras grandes cidades brasileiras. A mudança alterou um pouco os 

temas a serem abordados pela revista, que deixou de ser apenas sobre projetos e 

pesquisas ligadas à FAPESP e passou, de forma mais abrangente, a cobrir os 

assuntos científicos pesquisados no Brasil ou em parceria com outros países com o 

fomento da FAPESP. 

Apesar de ser financiada por essa fundação, a revista aceita também 

anúncios de publicidade. Em 2014, a tiragem mensal da revista era de 44 mil 

exemplares, sendo que aproximadamente 30 mil eram enviados para pesquisadores 

nos seus laboratórios, escritórios e salas de pesquisa. 

Todo o conteúdo veiculado nas edições impressas está também disponível 

gratuitamente no site da revista. O endereço eletrônico traz traduções de algumas 

reportagens para o inglês e o espanhol e conta com produções especiais para o meio 

digital, além de vídeos e galerias de fotos complementares ao conteúdo impresso.25 

A equipe de redação da Pesquisa FAPESP, em 2014, era composta por dez 

profissionais graduados em jornalismo, um em biologia e um em física. Apesar de 

toda a revista abordar assuntos científicos, existe uma divisão de temas em quatro 

editorias: Política Científica e Tecnológica, Tecnologia, Humanidades e Ciência. 

De acordo com o editor de Ciência da revista em 2014, Ricardo Zorzetto, o 

espaço para cada editoria varia conforme a quantidade de informações impactantes 

disponíveis. No entanto, ele explica que a sua editoria, que cobre toda a área de 

ciências naturais, geralmente é um pouco mais extensa que as demais. 

ZORZETTO26, 2014 – Talvez por ser uma área com tantas subáreas... E 
imagino que a produção científica nesta área seja também mais intensa 
que nas outras. Tentamos sempre manter um equilíbrio, mas a produção 
científica brasileira está muito concentrada nesta área. 

Entre os temas cobertos pela editoria Ciência da Pesquisa FAPESP estão: 

astronomia, física, paleontologia, bioquímica, evolução, engenharia biomédica, 

geologia, medicina e saúde, entre outros. 
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Corpos de análise (entrevistas com jornalistas e es pecialistas) 

Na redação de um jornal ou de uma revista, o repórter tem como função 

principal elaborar o texto. Para isso, ele se informa sobre o tema a ser abordado, 

procura fontes especializadas, vai ao local da notícia, realiza as entrevistas e 

prepara o conteúdo a ser divulgado, conforme descreve a Lei que dispõe sobre o 

exercício da profissão de jornalista no Brasil.27 Os repórteres também podem propor 

pautas, ajudar os editores nas edições das matérias e a escolher as notícias que 

serão publicadas. 

No entanto, entre o repórter e o editor, a palavra final sobre o que será 

divulgado é do editor. Além de trabalhar com o material apurado pelo repórter, 

mudando o foco quando julgar necessário, o editor tem o papel de distribuir as 

pautas e coordenar as diretrizes gerais da publicação. É dele o papel de gatekeeper 

ou “porteiro da informação”, expressão de Wolf (1994) comentada anteriormente. 

“Essa pessoa tem o trabalho de verificar o sentido geral das novas notícias, 

decidindo o que deve e como deve ser publicado e, ainda, cortando ou reescrevendo 

parte ou o todo” (DIMBLEBY; BURTON, 1990, p. 199). 

Esses profissionais escolhem até mesmo quais os dados ou fatos sobre 

determinado assunto terão destaque nas notícias, o que significa que o grau de 

relevância ou importância para cada informação será avaliado por eles (DIMBLEBY; 

BURTON, 1990). 

A forma com a qual o material será construído penderá de um número de 
presunções do próprio produtor – presunções, experiência prática do 
trabalho, hábitos, convenções, tudo isto faz com o que “normal”, ou 
“apropriado”, seja colocado no programa ou artigo (DIMBLEBY; BURTON, 
1990, p. 174). 

Essa explicação sobre as responsabilidades e influências do repórter e do 

editor no dia a dia da prática jornalística justifica a escolha dos sujeitos deste estudo. 

Após consulta e indicações de colegas que trabalham com jornalismo 

científico, foram feitos contatos via e-mail com repórteres e editores que atuam no 

processo de produção e escolha das notícias sobre ciências nos veículos 

selecionados. Todos os profissionais contatados aceitaram prontamente participar 

do estudo, o que sugere algum interesse deles em falar sobre jornalismo científico e 
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apoiar a pesquisa sobre o tema. O tempo médio entre a primeira troca de e-mails e o 

encontro – marcado conforme a agenda do entrevistado – foi de duas semanas. 

Da Folha, participaram o repórter especial Reinaldo José Lopes e a editora do 

caderno de Ciência+Saúde na ocasião da pesquisa, Mariana Versolato; do Estadão, 

a repórter Giovana Girardi e a editora Ana Sacoman, ambas do caderno Metrópole, 

onde é publicada a maioria das notícias sobre ciências do jornal. O diretor de 

redação Denis Burgierman e o editor Emiliano Urbim participaram representando a 

Super; o editor de ciências Ricardo Zorzetto, a Pesquisa FAPESP. 

Para complementar as informações fornecidas pelos jornalistas, foram 

entrevistados, ainda, os acadêmicos Carlos Alberto Vogt, coordenador do Labjor da 

Unicamp e diretor de redação das revistas de divulgação científica ComCiência e 

Pré-Univesp; e Elizabeth Nicolau Saad Corrêa, professora titular do Departamento 

de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo (ECA-USP) e pesquisadora nas áreas de comunicação digital e 

jornalismo digital. 

Os contatos com os pesquisadores também ocorreram por e-mail, mas as 

disponibilidades de agenda deles eram mais limitadas do que a dos jornalistas. O 

tempo entre o primeiro contato até o dia da entrevista foi de aproximadamente 60 

dias para os dois pesquisadores. 

Entrevistas nos ambientes jornalísticos 

Devido às limitações de acesso prolongado às redações dos jornais e revistas 

analisadas, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas como técnica 

de investigação para coleta de dados. No entanto, com exceção do repórter 

Reinaldo José Lopes, da Folha, que não reside na cidade de São Paulo e conversou 

com o pesquisador por telefone, as demais entrevistas com os jornalistas foram 

feitas na sede do veículo selecionado, durante o horário de expediente de trabalho. 

Esses contatos pessoais com os jornalistas proporcionaram, ao pesquisador, 

conversas informais sobre o assunto em análise, enquanto que a escolha pelas 

entrevistas semiestruturadas possibilitou acrescentar ou excluir perguntas no 

decorrer das entrevistas. Com isso, alguns tópicos foram aprofundados, conforme a 

resposta de cada participante, e outros resumidos para dinamizar a conversa – já 

que os entrevistados quase sempre ressaltaram suas agendas repletas de trabalho. 
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Com base no conjunto de critérios de noticiabilidade estudados por Wolf 

(1994) e Silva (2014), um roteiro padrão de suporte ao pesquisador foi elaborado 

para o momento de execução das entrevistas com os jornalistas. A estrutura desse 

roteiro continha perguntas sobre os dez seguintes assuntos: 

1) Formação – trajetória profissional do entrevistado até chegar ao jornalismo 
científico. 

2) Análise atual sobre o jornalismo científico –  comparação do trabalho 
desenvolvido atualmente pelo entrevistado em relação ao período em que 
iniciou nessa área. 

3) Escolha das notícias – reflexão sobre os critérios adotados no momento de 
definir as pautas sobre ciências e saúde e no momento de escolher as notícias 
a serem publicadas. 

4) Influência pessoal do jornalista – participação do repórter ou do editor com a 
sugestão de temas pessoais a serem abordados nas notícias. 

5) Concorrência – posicionamento dos jornais e revistas analisados, ou valor 
dado por eles, aos “furos” de reportagem e a relação deles com as mídias 
concorrentes. 

6) Fontes de informação –  participação dos órgãos governamentais, 
laboratórios, centro de pesquisas, cientistas e assessorias de imprensa na 
elaboração das pautas e na produção das notícias. 

7) Restrições editoriais  – influência dos diretores, temas delicados para os 
jornais e revistas analisados e convites para eventos e viagens. 

8) Polêmicas – situações que provocaram críticas ou repercussões depois da 
publicação de alguma notícia sobre ciência ou saúde. 

9) Dia a dia da prática jornalística – aspectos relacionados às estruturas 
organizacionais dos veículos analisados, restrições de recursos e dificuldades 
para se obter as informações desejadas. 

10)  Análise geral –  avanços e desafios para se fazer jornalismo científico 
atualmente no Brasil. 

A Participação do pesquisador em um curso à distância sobre jornalismo 

científico contribuiu para a criação desse roteiro de suporte, assim como para o 

desenvolvimento de toda esta dissertação. Tal atualização profissional, oferecida 

pela empresa de consultoria em comunicação Comtexto, teve a interação constante 

do pesquisador com o professor Wilson da Costa Bueno, responsável pela 

supervisão do curso. Para as leituras dos textos e o cumprimento das atividades que 

compõem as dez aulas desse curso, o pesquisador dedicou-se por 

aproximadamente 60 horas. 
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As entrevistas com os sete jornalistas ocorreram entre os meses de maio e 

junho de 2014 e tiveram uma média de duração de 47 minutos. A partir das 

informações por eles transmitidas foram identificados os assuntos mais recorrentes e 

aqueles que se mostravam relevantes para a discussão dos critérios adotados no 

momento de definir quais notícias sobre ciências seriam publicadas e levadas à 

sociedade, ou descartadas. Esses assuntos foram divididos nas seguintes 

categorias: 

a) Formação em jornalismo científico; 

b) O jornalismo científico no século XXI; 

c) A noticiabilidade no jornalismo científico 

Depois que as entrevistas com os jornalistas foram realizadas, considerou-se 

relevante a repercussão dos assuntos por eles destacados com especialistas e 

pesquisadores do tema, conforme explicado anteriormente. Com base no 

levantamento bibliográfico já previamente selecionado para esta dissertação, o 

professor Carlos Vogt foi procurado para analisar a formação e outros aspectos que 

envolvem a profissão do jornalista que cobre ciências. À professora Saad Corrêa 

solicitou-se uma reflexão sobre o impacto da internet no jornalismo científico. 

A entrevista com o professor Carlos Vogt ocorreu em agosto de 2014, por 

telefone, e durou 32 minutos. Já a entrevista com a professora Saad Corrêa ocorreu 

na sede da ECA, na Cidade Universitária, em outubro do mesmo ano e teve a 

duração de 17 minutos. 

A estrutura de apresentação das reflexões sobre o jornalismo científico, a 

seguir, foi composta por uma introdução ao tema, dados de pesquisas relacionadas, 

análises de autores nacionais e internacionais acerca do assunto e opiniões dos 

jornalistas e especialistas entrevistados – não necessariamente nessa ordem. 

A Tabela 1, a seguir, apresenta os entrevistados para este trabalho e a 

maneira como foram referenciados. Para diferenciá-los das demais fontes de 

informação, suas falas nessas entrevistas serão expostas de forma centralizada na 

página, começando pelo nome do entrevistado e o ano da entrevista. 



43 

 

 

Tabela 1 – Referências usadas para identificar os e ntrevistados 

Folha de S. Paulo 

Mariana Versolato – (VERSOLATO, 2014) / Apêndice A 

Reinaldo José Lopes – (LOPES, 2014) / Apêndice B 

O Estado de S. Paulo 

Giovana Girardi – (GIRARDI, 2014) / Apêndice C 

Ana Sacoman – (SACOMAN, 2014) / Apêndice D 

Superinteressante 

Denis Burgierman – (BURGIERMAN, 2014) / Apêndice E 

Emiliano Urbim – (URBIM, 2014) / Apêndice F 

Pesquisa FAPESP 

Ricardo Zorzetto – (ZORZETTO, 2014) / Apêndice G 

Pesquisadores 

Carlos Alberto Vogt – (VOGT, 2014) / Apêndice H 

Elizabeth Nicolau Saad Corrêa – (SAAD CORRÊA, 2014) / Apêndice I 

 

No item “Aspectos da noticiabilidade no jornalismo científico”, a tabela 

operacional proposta por Silva (2014) foi utilizada para identificar quantitativamente, 

entre os 12 atributos reunidos pela autora como característicos para “se tornar 

notícia”, aqueles que são mais comuns na prática do jornalismo científico nos 

veículos selecionados. 

Aplicada como primeiro experimento por Érica Franzon, em 2004, na análise 

das chamadas dos telejornais Jornal Nacional, da TV Globo, e Jornal da Cultura, da 

TV Cultura de São Paulo, essa tabela possibilitou verificar, por exemplo, que esses 

telejornais davam destaque para os acontecimentos ligados à proeminência, ao 

governo e à justiça, nessa ordem de entrada; ou, ainda, que nas chamadas do 

Jornal Nacional fatos relacionados à tragédia/drama e ao entretenimento ocupavam 

mais lugar; e que no Jornal da Cultura acontecimentos muito polêmicos ou 

vinculados ao conhecimento tinham prioridade. 
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3 – REFLEXÕES SOBRE O JORNALISMO CIENTÍFICO 

Formação em jornalismo científico 

Apesar do grande interesse da população brasileira por assuntos sobre 

ciência e tecnologia, desde os anos 60, a primeira formação institucional em 

jornalismo científico que se tem registro no país ocorreu em 1972, na ECA-USP. 

Trata-se de um curso de extensão, ministrado pelo professor e divulgador espanhol 

Manuel Calvo Hernando (CALDAS; MACEDO, 1999). 

Seis anos depois, a Universidade Metodista do Estado de São Paulo 

(UMESP) criou uma linha de pesquisa em Comunicação Científica e Tecnológica no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e, em 1982, o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Capes) promoveu um curso de 

especialização por tutoria à distância. Aos poucos, outras instituições acadêmicas, 

como a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passaram a oferecer 

cursos livres, de extensão, especialização e pós-graduação em jornalismo científico. 

A comunidade acadêmica passou a se preocupar cada vez mais com a 
qualidade da tradução que jornalistas sem formação em ciência ofereciam 
dos temas complexos relacionados à produção científica no século XX 
(FRANÇA, 2005, p. 37). 

Com isso, foi se formando uma geração de jornalistas mais dispostos a 

aprender sobre ciência e tecnologia e, até, a se especializar na cobertura de temas 

relacionados à área. Como incentivo, profissionais dos principais meios de 

comunicação ganharam bolsas para se aperfeiçoar em jornalismo científico em 

universidades dos Estados Unidos e da Europa (FRANÇA, 2005). 

Além de ser um atrativo para os próprios veículos de comunicação, que 

percebem o interesse do público pela cobertura de ciências, a especialização em 

jornalismo científico pode ser creditada também às necessidades dos 

pesquisadores. Com o objetivo de buscar respaldo na opinião pública para legitimar 

seus trabalhos e, assim, conquistarem novos investimentos para a pesquisa básica 

e aplicada, os cientistas passaram a conceder entrevistas mais frequentemente. 

Muitos deles atuaram, também, como palestrantes e professores em cursos de 

formação em jornalismo científico (CALDAS; MACEDO, 1999). 
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Um bom exemplo de preparação da mídia brasileira para lidar com o 

jornalismo científico, mais especificamente na área da saúde, é a cobertura da 

epidemia de aids (FRANÇA, 2005). Quando a doença surgiu nos Estados Unidos e, 

logo depois, chegou ao Brasil, no início dos anos 80, pouco se sabia sobre a 

síndrome provocada pelo vírus HIV. Várias notícias erradas e preconceituosas 

apareceram na imprensa, como as que chamavam a aids de “peste gay” e doença 

dos 5Hs - Homossexuais, Hemofílicos, Haitianos, Heroinômanos (usuários de 

heroína injetável) e Hookers (“profissionais do sexo”, em inglês). 

Não havia editores e jornalistas especializados nem tempo para 
treinamento. Como resultado, boa parte das reportagens científicas sobre a 
aids, de início, trouxe mais confusão do que esclarecimentos (FRANÇA, 
2005, p. 39). 

No entanto, à medida que jornalistas foram se familiarizando com o tema, que 

médicos e pesquisadores passaram a ajudar na disseminação correta da informação 

e que a atuação das organizações não-governamentais contra o preconceito 

àqueles que viviam com a doença ganhou força, a qualidade da cobertura 

jornalística sobre a aids melhorou muito. A preocupação do Ministério da Saúde em 

fornecer à mídia dados de forma contínua (França, 2005) e iniciativas particulares, 

como a fundação da Agência de Notícias da Aids, em São Paulo, também serviram 

como suporte para os jornalistas (BONANNO; VASCONCELLOS, 2014). 

Criada em 2003 pela jornalista Roseli Tardelli, que perdeu seu irmão em 

decorrência do HIV, a Agência de Notícias da Aids passou a ser reconhecida pelos 

profissionais da comunicação do Brasil, como central de informações sobre a 

doença, e por ativistas e pacientes, como um meio de divulgar problemas 

encontrados nos serviços de saúde. Em 2009, essa iniciativa também foi levada 

para Moçambique, contribuindo para a formação de jornalistas naquele país africano 

(BONANNO; VASCONCELLOS, 2014). 

Uma pesquisa realizada em 2004 pela Associação Brasileira de Jornalismo 

Científico (ABJC), sob a coordenação da jornalista e pesquisadora Graça Caldas 

(2006), mapeou 205 cursos de graduação em jornalismo e observou que 37 

contavam com alguma atividade de formação relacionada ao jornalismo científico, o 

que representa 18% do total. Embora os cursos de graduação estejam distribuídos 

por todo o país, as instituições que ofereciam essas atividades estavam 

concentradas no Estado de São Paulo (sete) e na Bahia (cinco). 
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Com relação aos cursos de extensão, foram encontrados sete que ofereciam 

atividades de jornalismo científico. Todos eles em instituições privadas, sendo cinco 

em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um na Paraíba. Na Pós-Graduação, o 

levantamento registrou três cursos de especialização (lato sensu) em jornalismo 

científico, todos no Estado de São Paulo, e dez cursos com atividades de 

comunicação científica, sendo quatro lato sensu e seis stricto sensu. 

Ao analisar as ementas dos cursos de jornalismo científico, tanto da 

graduação quanto da pós-graduação, Caldas et al (2006) observaram, a partir dessa 

pesquisa da ABJC, que nem sempre havia conexão entre os assuntos abordados 

nas aulas e alguns aspectos básicos da ciência – como sociologia, história ou 

filosofia da ciência. Os autores ainda consideraram muito pragmáticas as formações 

em jornalismo científico, reduzindo o papel dos jornalistas a uma perspectiva 

extremamente funcionalista, desconsiderando o papel interpretativo e de análise da 

profissão. Para eles, 

Considera-se necessário recuperar a dimensão ética e histórica de 
produção da ciência como processo e da divulgação numa perspectiva 
crítica, analítica, razão pela qual a formação qualificada nesta perspectiva é 
fundamental. Divulgar ciência é, antes de tudo, entrar no mundo da Ciência, 
de sua história, do seu desenvolvimento, das suas contradições, de seus 
paradigmas (CALDAS et al, 2006, p.13). 

Além de melhorar as disciplinas sobre jornalismo científico e criar projetos que 

incentivem os alunos a se interessar pelo tema quando se tornarem jornalistas, as 

instituições acadêmicas poderiam ajudar a envolver a comunidade nas discussões 

da área (MELO, 1982). O autor propõe que laboratórios e cientistas das 

universidades sejam mais abertos à sociedade e aos alunos que ali se formam. 

Diante dessas ações, a ciência poderia se converter no principal objeto de produção 

jornalística experimentada na universidade e ocuparia um papel central como 

geradora de soluções para os problemas coletivos (MELO, 1982). 

O médico cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo Maurício Wajngarten defende o ensino da metodologia 

científica para todos os jornalistas. Durante o debate “Dossiê Saúde”28, promovido 

em 2007 pelo site de crítica da mídia Observatório da Imprensa, Wajngarten, que é 

também consultor da Radio Jovem Pan, explicou que a avidez por novidades e a 

falta de conhecimento sobre os trâmites do desenvolvimento científico levam muitos 

                                                           
28

 Site Observatório da Imprensa. Acesso em 31 set. 2014. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/do0505a2.htm> 
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jornalistas a divulgarem produtos da área da saúde ainda inacabados, ou sem 

comprovação de eficácia. 

Para mim, a imprensa é o que há de mais importante. A escola vem depois. 
Por isso é que tem de se aprimorar cada vez mais. Insisto em três pontos. 
Primeiro, não exagerar na busca do gancho, da novidade. Depois, capacitar 
o jornalista. Todo jornalista deveria estudar introdução à metodologia 
científica. Finalmente, ter uma atitude ética. O que é pago, é pago. Não 
pode haver propaganda disfarçada sob a rubrica "Divulgação", ou, pior, 
paga por baixo do pano (WAJNGARTEN, 2007). 

Também em seu curso sobre jornalismo científico, Bueno (2006) ressalta que a 

formação de profissionais da comunicação para a cobertura de temas sobre ciências e 

tecnologia vai além das questões consideradas técnicas, como saber decifrar o que 

diz o pesquisador e explicar para o leitor. Os jornalistas que cobrem ciências precisam 

estar preparados para lidar com os interesses escusos de suas fontes. 

A imprensa – e os jornalistas em particular – bastantes desatentos, não 
conseguem enxergar além da notícia e tomam informações contidas em 
releases gerados por entidades a serviços de interesses poderosos como 
verdadeiras (BUENO, 2012, p. 7). 

Em entrevista para a revista Caros Amigos, Adriana Santos (2012), 

coordenadora de web do canal Minas Saúde – uma rede multimídia para o 

desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Governo de Minas 

Gerais – defendeu a incorporação de disciplinas sobre mídia e saúde na grade dos 

cursos de comunicação social. Ela acredita que essa seria uma boa alternativa para 

minimizar o risco de produção de notícias com funções mercadológicas. 

Grande parte dos jornalistas não entende o sistema de saúde pública. 
Muitas vezes, a saúde cai na editoria geral, sendo coberta por um repórter 
ou editor desatento às suas particularidades (SANTOS, 2012, p. 29). 

Dos sete jornalistas que cobrem ciências e tecnologia entrevistados para esta 

dissertação, todos disseram ser a favor de algum tipo de formação complementar 

em jornalismo científico. 

VERSOLATO29, 2014 – Seria o ideal. Todos que estão na editoria, e até 
outras pessoas que eu conheci e que já saíram daqui, aprenderam na 
prática. Eu desconheço a existência de algum curso de jornalismo 
científico. Tem muita coisa que a gente pega na prática, pois como é 
jornalismo diário, o exercício é grande, mas é um pouco na marra. Se eu 
tivesse tido uma preparação, seria melhor. Desde o mais básico, como 
ler estudos, saber para quais informações precisamos prestar mais 
atenção, quais os periódicos importantes. Nada disso eu aprendi. 
Lembro que eu caí aqui de paraquedas. Eu lembro que a primeira coisa 
que a minha editora me pediu [foi] para entrar no site Eureka Alert [portal 
que reúne várias pesquisas] e dar uma olhada nas ideias de pautas. 
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 Informação fornecida por Mariana Versolato, da Folha de S.Paulo, em entrevista ao pesquisador gravada em 
28 de maio de 2014. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice A, ao final deste trabalho. 
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ZORZETTO, 2014 – Quanto mais se sabe, melhor... Conhecer um pouco 
como é que a ciência funciona é fundamental. 

No entanto, nenhum deles afirmou que esse tipo de formação é um pré-requisito 

para o exercício da função. Ricardo Zorzetto, da Pesquisa Fapesp, é o único dos 

entrevistados com formação institucional em jornalismo científico, e Giovana Girardi, do 

Estadão, estava se preparando para um programa educacional de jornalismo científico 

nos Estados Unidos depois de 13 anos escrevendo sobre ciências. 

GIRARDI30, 2014 – Não fiz (curso específico para a cobertura de 
ciências), mas acho importante sim. Teria sido melhor e mais fácil, mas 
também não acho que, sem ele, é impossível trabalhar, como é o meu 
caso. Estou aí desde então. 

Denis Burgierman e Reinaldo José Lopes, os dois jornalistas entrevistados 

que há mais tempo trabalham com jornalismo científico, ressaltaram a importância 

de formações em outras áreas, além do jornalismo, para a cobertura de temas 

científicos. 

BURGIERMAN, 2014 – Num mundo ideal, eu queria que, na minha 
redação, cada um tivesse uma formação diferente. Que tivesse gente 
com formação científica, mas que tivesse, sei lá, um economista, alguém 
de ciências humanas, biológicas, da área tecnológica... Eu adoraria que 
tivesse mais gente se formando em carreiras científicas e vindo trabalhar 
com jornalismo, mas não está acontecendo isso. 

LOPES31, 2014 – Acho interessante misturar profissionais de outras 
áreas. Por exemplo, uma pessoa formada em jornalismo e em ciências. 
Precisa ter uma base boa, interesse e paixão pela causa. 

Emiliano Urbim, da Super, destacou a autoformação como alternativa para os 

profissionais que fazem jornalismo científico: 

URBIM32, 2014 – [O jornalismo científico] é uma área em que o simples 
conhecimento empírico e do dia a dia não é suficiente. Temos a 
necessidade de estarmos nos atualizando por fora. Por meio de livros, 
documentários... Indo atrás dessas fontes primárias. Se não um curso, 
mas pelo menos buscar saber o que os especialistas estão dizendo. 

No Estadão, as notícias sobre ciências são publicadas no caderno Metrópole, 

que conta também com informações consideradas cotidianas na vida dos moradores 

da Grande São Paulo, como trânsito e crimes. A editora Ana Sacoman revelou ter 

                                                           
30

 Informação fornecida por Giovana Girardi, de O Estado de S. Paulo, em entrevista ao pesquisador gravada em 
25 de maio, na sede do jornal. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice C, ao final deste 
trabalho. 
31

 Informação fornecida por Reinaldo José Lopes, da Folha de S.Paulo, em entrevista ao pesquisador gravada 
em 22 de agosto de 2014. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice B, ao final deste trabalho. 
32

 Informação fornecida por Emiliano Urbim, da Superinteressante, em entrevista ao pesquisador gravada em 
27 de maio de 2014 . A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice F, ao final deste trabalho. 
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pouco conhecimento em jornalismo científico, no entanto, explicou que sua equipe é 

formada por repórteres especializados no assunto: 

SACOMAN33, 2014 – Aprendo todos os dias, pois [ciências e tecnologia] 
realmente não são áreas que eu tenha me especializado ou entenda. Pra 
mim, é muito mais fácil falar de faixa de ônibus ou CET [Companhia de 
Engenharia de Tráfego] do que de jornalismo científico, saúde ou 
educação, que eu acho dificílimo. É um aprendizado diário. Temos 
repórteres muito especializados para essas áreas e isso facilita muito 
meu trabalho. Eu confio 100% nas pessoas que cobrem essas áreas de 
saúde, educação, ciências, meio ambiente. Eu acho que eles sabem 
tanto do assunto, que eu fico mais refinando ou coordenando alguma 
coisa. Eu acho que faço um pouco também o papel do leitor leigo total. 

Embora não tenham sido, explicitamente, questionados sobre a importância 

de participarem de cursos específicos para lidar com os interesses das fontes de 

informação, iniciativa defendida por Bueno (2012), o tema surgiu na fala de um dos 

entrevistados. Versolato disse que esse tipo de preparação foi muito útil para o 

exercício da função de editora de ciências, na Folha: 

VERSOLATO, 2014 – A pauta do curso era exatamente como ver as 
matérias com um pé atrás. Sobre tudo que vale matéria e o que não 
vale. Cuidados para não valorizar demais a novidade, em detrimento do 
que já está comprovado. Foram três dias de evento, apenas, mas valeu 
muito. Depois disso parei pra pensar mais no que tem por detrás das 
notícias. Eles chegaram a fazer até uma listinha sobre como agir, nas 
matérias. Uma das dicas era essa: se vai falar da novidade, diga também 
como era a opção antes desta novidade. Quais seriam as vantagens de 
uma em relação à outra? 

O pesquisador e professor Carlos Vogt, um dos precursores da formação em 

jornalismo científico no Brasil, reconhece que, no país, a especialização para a 

cobertura dos temas referentes à ciência e tecnologia aconteceu a partir da prática: 

VOGT34, 2014 – Acho que existe uma prática de jornalismo científico que 
ela mesma foi se constituindo como uma espécie de escola, que acaba 
formando bons jornalistas e bons editores da área de jornalismo 
científico. De modo que isso vem se dando com o próprio 
desenvolvimento da área e com o próprio interesse do leitor por esses 
temas, sobretudo daqueles temas que têm mais a ver com a vida deles, 
como a saúde. 

Segundo Vogt, com o aumento do interesse da população pelo tema, no 

entanto, as instituições acadêmicas perceberam a importância de institucionalizar a 

formação em jornalismo científico. 

VOGT, 2014 – Esse tipo de formação vem ocorrendo em diferentes 
instituições e eu, particularmente, pude participar desse processo, 
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 Informação fornecida por Ana Sacoman, de O Estado de S. Paulo, em entrevista ao pesquisador gravada em 
26 de junho de 2014. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice D, ao final deste trabalho. 
34

 Informação fornecida por Carlos Alberto Vogt em entrevista ao pesquisador gravada em 24 de agosto de 
2014. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice H, ao final deste trabalho. 
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através do projeto do Labjor da Unicamp [Laboratório de Jornalismo da 
Universidade Estadual de Campinas], com a criação do curso de 
jornalismo científico de pós-graduação lato sensu. Formamos mais de 
duas centenas de alunos. 

Assim como os jornalistas entrevistados, o professor considera que a 

formação institucional em jornalismo científico para aqueles que cobrem o tema é 

importante, mas não obrigatória. Ele defende a formação em jornalismo científico 

como um nível de pós-graduação. 

VOGT, 2014 – Ao reunirmos, na dinâmica do curso, um estudante que 
pretende ter a formação em jornalismo científico, ele vai desenvolver, em 
nível de pós-graduação, conhecimentos das ciências e da prática 
jornalística de escrever matérias, por exemplo. 

Em relação à preparação dos jornalistas que cobrem ciências e tecnologia 

para lidar com os interesses das fontes de informação, Vogt disse ser um ponto 

fundamental, mas ressalta que esta preocupação deve ser estendida para todos 

aqueles que fazem divulgação científica e não só aos jornalistas. 

VOGT, 2014 – É sempre importante ter mais informações sobre o 
contexto e a origem das informações da notícia. Esse senso crítico do 
jornalista é muito importante, mas eu estendo isso para a atitude de um 
modo geral que deve ter o nosso jornalista, o nosso divulgador de 
ciências, no que diz respeito aos assuntos que envolver a notícia. Quais 
serão os benefícios que determinado assunto trará à sociedade, 
riscos...? Isso tem a ver com a atitude e uma postura relativa ao papel da 
divulgação científica. 

O jornalismo científico no século XXI 

A divulgação científica na mídia pós-internet 

A primeira edição da Pesquisa Brasileira de Mídia35, divulgada pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, em 2014, mostra a televisão 

como meio de comunicação favorito dos brasileiros (76,4%), seguido pela internet 

(13,1%). A população brasileira, no entanto, gasta mais tempo, num período de 

segunda a sexta-feira, na rede de computadores que assistindo à TV, com uma 

média de 3h39 contra 3h29, respectivamente. 

Enquanto 21% dos entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo 

disseram entrar na internet semanalmente, o índice sobe para 75% entre os que têm 

renda superior a cinco salários mínimos. Os mais escolarizados também levam 

vantagem: 87% dos entrevistados com nível superior disseram acessar a rede pelo 
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menos uma vez por semana. Por outro lado, só 8% dos que cursaram até o ensino 

fundamental conectavam a internet ao menos uma vez por semana. 

Se, por um lado, o Brasil registra aumento do número de internautas, por 

outro, observa-se redução de leitores dos meios de comunicação de massa 

impressos. Das 18.312 pessoas entrevistadas pela Pesquisa Brasileira de Mídia em 

848 municípios, 85% disseram que nunca leem revistas e 75% que nunca leem 

jornais. Apenas 6% dos participantes disseram ler jornais diariamente. Apesar da 

queda, o jornal impresso é o veículo apontado como de maior credibilidade: 53% das 

pessoas consultadas responderam que confiam sempre, ou muitas vezes, nesse 

meio de comunicação. 

Entre as consequências da diminuição de leitores do impresso está a 

otimização de recursos e o fechamento de vários jornais e revistas. O Jornal do 

Brasil (JB), por exemplo, um dos mais antigos diários brasileiros, com 120 anos de 

existência, viu-se obrigado a aderir ao on-line e desistir da sua versão em papel. O 

JB passou a ser publicado, em 2010, apenas na internet, depois de a versão 

impressa ter sofrido uma queda de quase 80% nas vendas. 

O Grupo Folha e o Grupo Estado, dois dos maiores grupos de jornalismo 

impresso diário do Brasil, diminuíram drasticamente suas circulações entre 1995 e 

2005. O número de jornais impressos diariamente vendidos pela Folha diminuiu 49% 

durante esse período e, pelo Estadão, 39% (RIGUETTI, 2008). 

Em busca de acompanhar a tendência de crescimento do jornalismo on-line e 

a crise do impresso, o jornal espanhol El País, um dos mais influentes do mundo, 

unificou sua redação em 2009. Uma única equipe, mais enxuta, passou a produzir 

conteúdo para o papel, internet e celular, numa mudança de direção que o jornal 

chamou de “plano de sobrevivência”. Nos Estados Unidos, a Associação Reader’s 

Digest, com escritórios em 42 países e responsável por 75 revistas, entre elas a 

renomada Reader’s Digest (no Brasil, conhecida por Seleções), entrou com pedido 

de falência em 2013. 

Essa diminuição de audiência dos veículos de comunicação impressos pode 

ter influenciado diretamente o trabalho dos profissionais que fazem jornalismo 

científico, segundo indica pesquisa feita pela revista britânica Nature36 em 2009. 
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O estudo da Nature envolveu 493 repórteres e editores que fazem jornalismo 

científico, sendo 17 deles da América Central e América do Sul, e revelou que vários 

profissionais especializados nessa área perderam seus empregos nos últimos cinco 

anos. Os que permaneceram na função ficaram, na maioria dos casos, 

sobrecarregados e dependentes de informações publicadas nos blogs e nos 

releases. A disponibilidade de fazer entrevistas e apurar as notícias in loco, por 

exemplo, se tornou raridade. 

Durante o período analisado pela revista, a mídia impressa continuou sendo o 

maior meio de divulgação de notícias sobre ciência e tecnologia, apesar de registrar 

uma pequena queda. No entanto, houve um enorme crescimento do jornalismo 

científico nos veículos on-line. Em 2004, 85,2% das notícias produzidas pelos 

jornalistas entrevistados pela Nature foram publicadas em veículos de comunicação 

impressos, enquanto que, em 2009, o montante foi de 83,7%. Durante o mesmo 

intervalo de tempo, a publicação nos blogs aumentou de 3,9% para 31,5%; e, nos 

sites de notícias, de 49,1% para 76,5%. 

Em paralelo a esse crescimento do jornalismo científico na internet, 59,1% 

dos entrevistados disseram que a quantidade de material jornalístico que 

precisavam produzir aumentou. Observou-se, também, que os meios eletrônicos 

tornaram-se a principal fonte de informação para as notícias sobre ciência e 

tecnologia. Cinquenta e quatro por cento dos entrevistados disseram que produzem 

suas matérias a partir de releases enviados por e-mail, o que significa 5% de 

aumento em comparação a cinco anos antes da realização da pesquisa. A 

porcentagem de entrevistados que disse retirar as informações para suas 

reportagens de blogs de cientistas aumentou de 1% para 4%, enquanto de outros 

blogs subiu de 1% para 8%. Mais de 38% dos jornalistas disseram usar, às vezes ou 

frequentemente, falas atribuídas às fontes retiradas dos comunicados de imprensa, 

o que sugere a impossibilidade da realização de entrevistas in loco. 

Questionados se acreditam que estarão trabalhando com jornalismo científico 

nos próximos cinco anos, a maioria (67,9%) disse que sim. Os 32,1% restantes 

disseram que não ou que não tinham essa segurança. Aproximadamente 60% 

afirmaram que recomendariam a área de jornalismo científico para os estudantes de 

jornalismo, enquanto 40% disseram que não recomendariam ou que não sabem. 
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Após a pesquisa, o site da revista Nature publicou um editorial37 pedindo aos 

pesquisadores que colaborassem com o trabalho dos jornalistas pela divulgação 

científica em meios eletrônicos. O periódico ressaltou que o jornalismo científico foi 

muito afetado pela mudança imposta pela internet em toda a mídia. Embora seja 

difícil precisar o efeito da diminuição de espaço para o jornalismo científico nos 

veículos tradicionais, como jornais, revistas e programas de TV, a publicação 

informa que 

O sentimento geral é de que a qualidade da cobertura de ciência nos 
veículos tradicionais está em declínio, assim como a capacidade da mídia 
em desempenhar seu papel fiscalizador na ciência, esmiuçando os casos 
de fraudes ou condutas ilícitas no setor (NATURE, 2009). 

Por outro lado, a Nature lembra que aumentou a quantidade disponível de 

informações sobre ciências e cita, como exemplo, a constante divulgação de 

pesquisas pelas agências de fomento em seus veículos eletrônicos. A revista 

acredita que, com o apoio dos pesquisadores, será possível conquistar novos 

espaços, sobretudo na internet, para se divulgar conhecimento científico. 

Os cientistas estão prestes a chegar a um patamar nunca antes alcançado 
na divulgação científica, mas para isso, eles precisam abraçar a tecnologia 
(internet) que eles mesmos desenvolveram (NATURE, 2009). 

Essa tecnologia parece ter encurtado a distância entre as fontes de 

informação sobre ciências e os meios de comunicação de massa. Por exemplo, a 

maioria dos jornais, revistas, canais de TV e de rádio, e sites de notícias recebe, por 

e-mail e com antecedência, estudos que serão publicados nas famosas revistas 

científicas (FALCÃO, 2005). 

Uma semana antes de chegar às bancas, a britânica Nature e as norte-
americanas Science e Proceeding of the National of Sciences (PNAS) 
enviam resumos dos artigos, com opção de baixar o texto completo, para 
repórteres de todo o mundo. Esse serviço, chamado de notícias 
embargadas, é regido por uma espécie de acordo de cavalheiros firmado 
tacitamente entre os assessores de imprensa dessas publicações e os 
jornalistas (FALCÃO, 2005, p.92). 

A internet contribuiu também para que as fontes das entrevistas tivessem 

mais espaço para expressar ou esclarecer suas opiniões após a veiculação das 

notícias. Através de seus sites, blogs ou redes sociais, pessoas ou instituições 

citadas nas reportagens podem ter o espaço que quiserem para comentar 

imediatamente sobre assuntos em que foram envolvidas, sem passar pela edição 
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dos jornalistas. O blog “O que você faria se soubesse o que eu sei?38”, coordenado 

pelo professor Alexandre Costa, titular da Universidade Estadual do Ceará e Ph.D. 

em Ciências Atmosféricas, tem ampliado as discussões na imprensa sobre as 

questões climáticas. 

Citado na reportagem “O Brasil Secou”39, produzida pela jornalista Camila 

Almeida para a Super, Costa explica em seu blog, por exemplo, que a frase curta a 

ele atribuída naquela matéria sobre o alastramento da falta d’água no país foi 

extraída de um diálogo bem mais longo. O professor, que diz preferir entrevistas por 

escrito para reduzir incompreensões, colocou à disposição, em seu blog, o link para 

a matéria e as perguntas e respostas enviadas à revista na íntegra. Segundo ele, 

essa prática traz transparência para o leitor analisar o que a revista publicou e o que 

deixou de publicar. 

O advento da internet no jornalismo científico ganhou destaque na 8ª 

Conferência Mundial de Jornalistas de Ciência, realizada em junho de 2013 em 

Helsinque, na Finlândia. Presente no evento, o jornalista e assessor de comunicação 

da Fapesp Samuel Antenor observou, nas discussões, que num movimento diferente 

ao da grande mídia impressa, televisiva e radiofônica, o jornalismo científico on-line, 

mais do que divulgar informações com qualidade e responsabilidade, cumpre um 

papel de monitoramento e fiscalização da produção científica. 

A autonomia e a independência obtidas por muitos blogs e sites que divulgam 

ciências têm contribuído para analisar a divulgação científica, fazendo denúncias ou 

questionamentos aos órgãos responsáveis e cobrando mais resultados dos 

fazedores de ciência (ANTENOR, 2013). 

A diminuição de espaço para as matérias sobre ciência no meio impresso foi 

apontada por Girardi, do Estadão, como a maior mudança na cobertura do 

jornalismo científico dos últimos anos. O assunto ganhou destaque durante a 

entrevista, realizada num plantão de domingo na sede do jornal: 

GIRARDI, 2014 – A Folha, por exemplo, por muitos anos teve uma 
página diária, às vezes mais de uma, sobre ciências. Era uma editoria 
inteira voltada só para esse assunto. O Estadão tinha o caderno Vida&, 
que, apesar de não ser focado em ciências e meio-ambiente, cobria bem 
os assuntos, juntamente com educação, saúde e religião. Ainda que 
houvesse disputa de espaço com esses temas, era um caderno onde 
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dava para desenvolver bem o jornalismo científico tanto nas edições 
diárias quanto em especiais de domingo. Hoje, o espaço está muito 
reduzido. 

Durante a entrevista, Girardi pediu licença para atender ao telefone. Era um 

dos seus editores que, do outro lado da linha, solicitava a ela que reduzisse o 

tamanho de uma notícia sobre resíduos sólidos. A jornalista iniciou uma negociação, 

alegando que tinha pedido 50 linhas para aquele texto, mas o editor queria apenas 

33 linhas. A escassez de espaço para o jornalismo científico que a repórter tinha 

acabado de comentar estava, naquele momento, demonstrada na prática. 

Ao desligar o telefone, Girardi fez referência à conversa com seu editor, mas 

disse reconhecer que a redução de espaço não é uma característica apenas do 

jornalismo impresso e no Estadão. A diminuição de espaço é uma consequência da 

crise do meio impresso, após a popularização da internet, disse a repórter. 

GIRARDI, 2014 – Houve uma necessidade de reduzir tamanho. O jornal 
todo está menor do que há alguns anos. Aí só entra o que se entende 
que tem mais interesse por parte do leitor. 

Em outro momento, a editora do Estadão Ana Sacoman também reforçou a 

redução de tamanho dos jornais impressos: 

SACOMAN, 2014 – Eu acho que essa área (jornalismo científico) acabou 
perdendo um pouco de espaço recentemente. Antes, tínhamos uma 
editoria inteira e, agora, é uma competição de assuntos dentro do 
Metrópole, mas desde o começo eu digo para os repórteres: “se é 
importante vai ter espaço”. Podemos dar uma página inteira, duas, 
meia... Enfim, o que o assunto demandar, a gente vai achar um espaço. 
Não temos mais espaço para notícias mais supérfluas, nem tão 
grandes... Esse tipo de notícia acabou ficando um pouco de fora e foi um 
pouco prejudicada; mas, se é importante, entra. 

Embora tenha influenciado para a diminuição dos tamanhos dos jornais, 

Girardi afirma que a internet facilitou o acesso às informações sobre ciência e os 

contatos com os pesquisadores. 

GIRARDI, 2014 – Você manda um e-mail e eles (cientistas) respondem 
rapidamente. Na internet a gente acha tudo. Fico pensando como a 
gente fazia jornalismo sem internet. 

Outra vantagem apontada pela repórter do Estadão com o advento da internet 

é o melhor aproveitamento das notícias produzidas. Agora, mesmo que um veículo 

concorrente publique a informação antes, uma versão digital sobre o mesmo assunto 

pode ser publicada no site do jornal: 

GIRARDI, 2014 – Hoje, com a internet, às vezes acontecem algumas 
coisas assim: por exemplo, abri o jornal hoje e vi na Folha, no jornal, 
uma notícia que a gente também estava produzindo. Se eu estava com 
ela pronta, eu já subo ela no site na hora, para pelo menos ela estar em 
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algum lugar, mas ela não vai sair no jornal no dia seguinte, 
provavelmente. 

As jornalistas do Estadão contaram que não existe uma quantidade mínima 

de notícias sobre ciências por edição do jornal. Em alguns dias não é publicada 

nenhuma notícia referente ao tema, e o máximo são duas matérias num mesmo dia 

sobre ciências. 

Segundo informou Versolato e Lopes, na Folha, até 2012, duas páginas eram 

dedicadas diariamente para o jornalismo científico, sendo uma delas para a saúde e 

outra para ciências. Desde então, com a junção das duas editorias, ficou uma página 

para os dois assuntos. 

A editora do Ciência+Saúde explicou que a página, geralmente, já vem com 

as demarcações fixas para a publicidade. No entanto, se a quantidade de notícias 

que precisam ser publicadas, levando em conta a importância do assunto e as 

chances de divulgar antes da concorrência, for maior que o espaço disponível, a 

decisão é dividida com os editores gerais do jornal. 

VERSOLATO, 2014 – O espaço é definido pela publicidade de certa 
forma. Às 17h, a gente recebe o espelho, que mostra as páginas e os 
espaços já ocupados pelos anúncios. A gente adora, é claro, quando 
temos página livre, mas é que dependendo do espelho, precisamos 
repensar como ficará nossa publicação. Mas quando temos, por 
exemplo, três assuntos muito importantes que não temos como dar outro 
dia ou que a concorrência vai dar também, eu jogo muito limpo com a 
chefia e mostro a situação. Aí eles veem e avaliam se podem tirar ou não 
(algum anunciante daquela página). Às vezes acontece deles tirarem. 

Em 2006, de acordo com um levantamento realizado por Medeiros, Ramalho 

e Massarani (2010), foram encontradas, na Folha, 298 chamadas de capa sobre 

ciência e tecnologia ao longo de todo o ano, enquanto que o Zero Hora, de Porto 

Alegre, exibia 127 chamadas e o Jornal do Commercio, de Recife, 70. Embora os 

autores indiquem que a cobertura sobre ciência e tecnologia tenha se incorporado à 

rotina de produção de notícias na Folha, eles observaram que a maioria das 

publicações ganhou pouco destaque nas capas em comparação às outras editorias, 

sendo que 57,7% foram diagramadas na posição esquerda inferior e 24,5% na 

direita inferior. A esquerda superior, posição de maior destaque do jornal, foi 

reservada para 16,1% das notícias sobre ciências e tecnologia. 

O repórter especial da Folha Reinaldo José Lopes reconheceu a diminuição 

do espaço disponível nos veículos de comunicação impressos, mas acredita numa 
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resistência por parte de alguns jornalistas e proprietários dos jornais sobre a 

importância de divulgar assuntos sobre ciências naturais. 

LOPES, 2014 – Sinto certo encolhimento, mas talvez seja uma tendência 
do jornalismo impresso como um todo no Brasil, e a área que acaba 
sendo mais penalizada é a ciência... Como hipótese, eu acho que é o 
seguinte: os jornalistas, isso inclui os chefes das redações e os donos 
dos jornais, têm uma visão voltada à área das ciências humanas e uma 
resistência com a área das ciências naturais. Acham que ninguém 
entende. Talvez por eles não entenderem, eles acham que ninguém 
entende e que não vale fazer um esforço para entender. Na verdade, é 
puro preconceito. Desconfio que um componente disso (falta de espaço) 
seja o preconceito. 

A criação de espaços específicos nos jornais para notícias sobre ciências 

pode atrair novos leitores, mais interessados no assunto, formar equipes de 

jornalistas especializados e contribuir para que esses profissionais passem a 

produzir matérias para outros cadernos dos jornais (MEDEIROS; RAMALHO; 

MASSARANI, 2010). No diário italiano Il Corriere dela Sera, um estudo coordenado 

por Bucchi e Mazzolini (2003), de 1940 a 1990, constatou que, após a criação de um 

caderno focado em ciências e tecnologia, aumentou a cobertura sobre o tema em 

várias outras editorias do jornal. 

Na Super, a falta de espaço não é um problema. O diretor de redação da 

revista explicou que a maior renda da publicação vem da venda do conteúdo 

produzido e não da publicidade. 

BURGIERMAN, 2014 – Temos outro modelo de negócio, que não está 
indo mal nos tempos de hoje. A grande diferença é que jornal vende 
anúncios, vende espaço publicitário... Eles gastam com a estrutura da 
redação o mesmo que ganham com a venda do jornal, que é por volta de 
R$3,00 o exemplar. No nosso caso, vender o conteúdo, ou seja, o 
material da revista, é uma operação rentável. Nosso trabalho é pegar um 
calhamaço de 90 centavos, que é quanto custa aquelas 70 folhas de 
papeis grampeadas, e vender por R$14,00... Nem todo mundo nesta 
empresa (Abril) tem este modelo de vender conteúdo editorial. Na 
verdade, a maior parte da empresa tem um modelo parecido com o do 
jornal diário, que é vender publicidade. Faturamento publicitário é mais 
importante para essa empresa que circulação, mas para a Super não. 
Por isso estamos bem. 

Apesar de não ter sofrido queda nos lucros com a popularização da internet, a 

Super tem buscado alternativas para acompanhar essa tendência e passou a 

produzir publicações em formato de livro e, também, em versões eletrônicas. 

BURGIERMAN, 2014 – Sabemos que as pessoas não vão assinar um 
calhamaço de papel para ficar juntando em casa. Então, a gente 
começou a vender produtos digitais. No ano passado, laçamos o I single, 
que é uma reportagem num formato de livro. Pegamos uma reportagem 
de capa do passado e vendemos como um livro com 15 páginas. Custa 
R$2,25. É uma leitura de meia hora. É um minilivro... Estamos 
inventando cada vez mais produtos impressos e digitais. Isto, em parte, 
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aumenta a complexidade das nossas operações, mas o potencial é 
grande. A gente não vai desaparecer. Vai continuar existindo. Vai 
continuar tendo gente que dá dinheiro pra gente em troca de conteúdos 
editorias de literatura de não ficção. 

Burgierman e Urbim também ressaltam a facilidade que a internet trouxe para 

contatar os pesquisadores e os estudos originais. 

BURGIERMAN, 2014 – A internet é uma das grandes conquista de hoje 
em dia. Temos uma facilidade incrível para ter acesso ao paper original. 
Pegamos um telefone e falamos com o chefe da pesquisa. Mandamos 
um e-mail e ele responde... 

URBIM, 2014 – Para elaborar minhas pautas, tento acompanhar blogs 
de especialistas. Quando vejo a menção de um especialista em uma 
matéria que eu acho interessante é quase automático eu largar a matéria 
e ir direto à fonte, procurar o site ou livro da fonte. Isso mudou. Antes [da 
popularização da internet], dependíamos muito das coisas chegarem pra 
gente. Hoje, quase todo especialista tem blog, assessoria de imprensa. A 
divulgação é muito maior. 

Zorzetto, que, além de editor de ciências da Pesquisa Fapesp, já trabalhou 

para a revista Ciência Hoje, Folha e para a agência de notícias Reuters, acredita 

que, embora as possibilidades de divulgação das ciências pela mídia tenham sido 

ampliadas após o surgimento da internet, a qualidade dos materiais veiculados pela 

imprensa piorou. 

ZORZETTO, 2014 – Com o encolhimento da receita dos veículos 
impressos e com o ganho da internet, parece que as coisas ficaram mais 
rasteiras. Não tem mais uma equipe dedicada para fazer reportagens 
longas. Muitas vezes alguém noticia e os outros saem reproduzindo. 

O jornalista também associa a perda de espaço para a ciência na mídia não 

apenas à popularização da internet, mas ao modo de pensar dos diretores dos jornais: 

ZORZETTO, 2014 – Escrever sobre ciência é um pouco mais trabalhoso 
do que escrever sobre algumas outras áreas. Com os cortes, nem 
sempre ciências é a seção privilegiada. Eu imagino que tem a ver um 
pouco com a forma de pensar, na direção dos veículos. Tinha uma 
época em que a gente ouvia que os jornais queriam atrair o público 
falando de ciências, mas alguns diretores dos veículos diziam: “quem 
quer saber de ciências?” Talvez a cobertura não precisasse ser assim. 
Talvez pudesse ser mais relevante do ponto de vista social do que falar 
apenas do factual, que às vezes pode ter um interesse muito restrito... A 
ciência pode influenciar um monte de decisões e o jornalismo científico 
tem um papel muito importante neste processo. 

Embora reconheça a queda das publicações dos veículos impressos, Vogt 

acredita que o advento da internet fez crescer o jornalismo científico no Brasil, de 

maneira geral. 

VOGT, 2014 – Em relação aos jornais impressos, é preciso lembrar 
também que eles deixaram de ter algumas divisões de cadernos. Isso 
tem a ver com a reformulação dos jornais e da própria circulação dos 
jornais. Isto está relacionado com uma nova realidade dos jornais 
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impressos diante do avanço da internet. Desta forma, eu acho que, sim, 
o espaço [para ciência nos jornais] diminuiu. Mas, para fazer uma boa 
análise desta afirmação, precisaríamos ver também o quanto diminuiu o 
espaço para as outras editorias. Este é um fenômeno que tem ocorrido, 
mas não é automático deduzir que os espaços diminuíram para as 
ciências e tecnologia apenas... Eu tenho a impressão que o tema 
[ciências] tem criado espaço nos programas de TV aberta, canais 
fechados, assim como na internet, através dos sites e blogs. 

A pesquisadora em jornalismo digital Elizabeth Nicolau Saad Corrêa não 

acredita que a internet esteja ocupando o espaço da mídia impressa na divulgação 

científica. Para ela, a publicação de notícias na rede de computadores repete ou 

complementa as informações publicadas pelos jornais e revistas: 

SAAD CORRÊA40, 2014 – Em geral, percebemos uma replicação dos 
dois conteúdos [on-line e impresso]. Em algumas editorias é possível ver 
atualizações ao longo do dia com conteúdos adicionais na internet, mas 
não vemos matérias especiais apenas para o on-line... Conteúdos que 
caem [deixam de ser publicados] totalmente do impresso não vão 
totalmente para o on-line. Existe sempre um casamento da edição. 
Dificilmente vão ter conteúdos exclusivos para o on-line. 

Diferentemente do que indicado internacionalmente pela pesquisa da Nature, 

Saad Corrêa disse ainda não ter percebido, no Brasil, o impacto da crise do 

impresso no emprego dos profissionais que fazem jornalismo científico. No entanto, 

ela concorda com a pesquisa em relação ao aumento da carga de trabalho para os 

jornalistas após a popularização da internet. 

SAAD CORRÊA, 2014 – O que tem acontecido, principalmente no 
exterior, é que muitos jornalistas se tornaram freelancers, mas acabaram 
também vendendo matérias para muito mais gente... Acumula-se mais 
trabalho e o profissional acaba tendo que adquirir mais competências e 
habilidades para dar conta de um aspecto mais exigente da internet, que 
é, além de fazer textos, a necessidade de saber fazer infográficos, 
vídeos. 

Para a especialista, a internet trouxe ao jornalismo científico mais um meio 

para se divulgar conteúdos, a possibilidade de usar diferentes meios de 

comunicação em uma mesma notícia e melhores possibilidades para encontrar o 

público-alvo. 

SAAD CORRÊA, 2014 – A informação científica fica muito mais bem 
explicada para o público leigo na medida em que é possível atrelar 
informações de imagens, infográficos e, às vezes, até áudio... Quanto 
mais comunicação multimídia ou transmídia for possível colocar, melhor 
ela fica. E a internet tem essa possibilidade, o que não acontece no 
impresso. Isso é muito vantajoso para o jornalismo científico. Com a 
internet também fica mais fácil achar o seu público com muita clareza... 
No jornalismo científico isso pode ser muito explorado. Principalmente na 

                                                           
40

 Informação fornecida por Elizabeth Nicolau Saad Corrêa em entrevista ao pesquisador gravada em 30 de 
outubro de 2014. A transcrição dessa entrevista encontra-se no Apêndice I, ao final deste trabalho. 
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área da saúde, você tem um público muito interessado, que vai atrás 
daquela informação. 

Saad Corrêa, no entanto, chama a atenção para o filtro que o público deve ter 

ao se informar através das redes sociais, blogs e outros meios on-line não 

jornalísticos e sem credibilidade: 

SAAD CORRÊA, 2014 – Alguns autores defendem que a internet tem 
seus filtros próprios e que o usuário sabe fazer isso, mas eu acho que 
essa questão vai até certo ponto. Quando estamos falando de saúde e 
ciências há limites, pois começamos a esbarrar em informações muito 
sensíveis. O ideal é vir assinado por instituições de credibilidade. 

A relação entre jornalistas e cientistas 

A relação entre jornalistas e fontes especializadas, como médicos, 

pesquisadores e cientistas, nem sempre é tranquila. Apesar de não ser um problema 

exclusivo na cobertura de temas sobre ciências e tecnologia, esse tipo de conflito 

assume uma dimensão ainda mais crítica no jornalismo científico pois, nesta área da 

comunicação, as entrevistas com especialistas são essenciais. “Não há como se 

imaginar uma reportagem sobre temas de ciência e de tecnologia em que a fonte 

especializada não esteja presente” (BUENO, 2006). 

Antes de avançarmos com os detalhes que marcam a relação tensa entre 

jornalistas e cientistas, vale lembrar que esse conflito é antigo. O problema começou 

na década de 1880, quando a ciência passou a se mover em direção à 

profissionalização. A produção científica, até então feita por comerciantes e 

religiosos, tornou-se uma atividade profissional desenvolvida por pesquisadores que 

abandonaram seus empregos e fundaram seus próprios grupos profissionais de 

pesquisa, dedicando-se integralmente à tal atividade. O jornalismo da época, então, 

contribuiu com essa separação ao cometer alguns excessos sensacionalistas na 

disputa pela audiência. O trauma dos cientistas por terem suas pesquisas mal 

interpretadas foi tão intenso que os mais antigos passaram a contar aos recém-

chegados o temor de se ter o trabalho veiculado pelos meios de comunicação de 

massa (BURKETT, 1990). 

Passado mais de um século, o braço de ferro entre jornalistas e cientistas 

continua, pois há uma enorme diferença de cultura entre as duas profissões 

(KRIEGHBAUM, 1970). 

Todos os cientistas, como os jornalistas, têm critérios e padrões de conduta 
próprios e totalmente diferentes. Quando qualquer grupo olha para o mundo 
através de suas próprias lentes coloridas, forçosamente surgirão problemas 
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e tensões. É o que acontece em reuniões científicas cuja cobertura 
científica é feita por jornalistas (KRIEGHBAUM, 1970. P.37). 

O desequilíbrio dessa relação ocorre já por conta dos compromissos e 

tempos distintos entre as partes. Os cientistas produzem, geralmente, pesquisas a 

partir de processos fundamentados em teorias e levam em conta a relevância do 

ponto de vista científico ou tecnológico do estudo a ser produzido. Tais estudos são 

submetidos à avaliação dos seus pares, o que significa que, na maioria das vezes, 

eles dependem apenas de outros cientistas para obter prestígios ou, até mesmo, 

para seguir em frente com a investigação (BUENO, 2006). Por conseguirem também 

publicações nos melhores periódicos científicos, muitos pesquisadores consideram 

desnecessária a popularização do seu conhecimento (FRANÇA, 2005). 

Já os jornalistas, apesar de submeterem suas notícias ao editor, e também 

levarem em conta critérios técnicos, comerciais e políticos, têm, como foco, a 

audiência. Mesmo que o tema abordado não represente nenhuma relevância para o 

desenvolvimento da ciência, por exemplo, ele ganhará destaque se for de agrado do 

seu público. “A ciência objetiva a produção de conhecimento e o jornalismo a 

circulação da informação” (BUENO, 2006). 

Dentro do abismo cultural existente entre as duas profissões, observam-se, 

ainda, desequilíbrios na exatidão científica e na exatidão jornalística da informação 

(KRIEGHBAUM, 1970) e nos prazos de produção (IVANISSEVICH, 2005). Para os 

profissionais da comunicação social, as demandas quase sempre são urgentes. Um 

pesquisador tem semanas e até meses para produzir um artigo científico, por 

exemplo. Já os jornalistas frequentemente produzem, entrevistam e publicam uma 

matéria num mesmo dia. 

Enquanto a ciência exige um trabalho metodológico, de passos lentos, 
complexos e precisos, o jornalismo em geral pede agilidade, apelo e 
simplicidade. Os jornalistas querem saber em quarenta segundos e em uma 
linguagem simples exatamente o que os pesquisadores vêm fazendo, com 
sua metodologia complexa, há vários anos (IVANISSEVICH, 2005, p.15). 

Por conta dessa pressa, a precisão do material jornalístico é algo que, muitas 

vezes, precisa ser negociada (BUENO, 2006). O autor observa, no entanto, que é 

comum a reclamação de jornalistas por mais tempo para a produção das notícias, 

mas lembra de uma das máximas da profissão: matéria fora do prazo é matéria 

perdida. “A melhor matéria é não só aquela que tem os atributos do bom jornalismo, 

mas a que foi publicada na hora certa” (BUENO, 2006). 
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Além do fator tempo, Kucinski (2002) observou, ao estudar a relação de 

jornalistas e fontes técnicas (da área da saúde, especificamente), que há conflitos 

também por conta das linguagens e dos papéis que uma das partes atribui à outra. 

Segundo a análise do autor, é grande o número de críticas de médicos, enfermeiros 

e pesquisadores sobre a forma muito generalista (e, às vezes, equivocada) dos 

jornalistas ao divulgarem um assunto. Os profissionais da comunicação geralmente 

procuram por autoridades sanitárias apenas para legitimar uma ideia prévia, 

enquanto que os profissionais da saúde também usam os jornalistas para 

autopromoção (KUCINSKI, 2002). 

Diante de todos esses contrates entre cientistas e jornalistas, a veiculação de 

notícias sobre ciência e tecnologia, muitas vezes, acaba causando polêmica. A 

exclusão de um dado considerado essencial para a fonte, mas ignorado pelo 

jornalista, que o julgou muito específico e irrelevante para seu leitor, pode gerar um 

grande atrito. 

O cientista pensa nos seus pares e passa a imaginar como ele será 
avaliado pelos que irão ler as suas declarações. Ele pode sentir-se traído; 
muitos cientistas, após uma experiência como fonte que consideraram ruim, 
podem ‘fechar-se em copas’, ou seja, ‘não dou mais entrevista!’ (BUENO, 
2006). 

A ciência, para o pesquisador, é uma questão de vocação ou de 

sobrevivência, mas, para o jornalista, é mais uma área de cobertura (BUENO, 2006). 

No Brasil, a abordagem da mídia em assuntos relacionados à ciência e à tecnologia, 

com exceção de temas espetaculares, é apenas mais uma. O jornalista brasileiro 

geralmente é generalista. Ou seja, é obrigado a cobrir temas que vão de esportes à 

economia, passando por internacional, saúde e ciências. Logo, é comum encontrar 

jornalistas que não tenham compromisso ou conhecimento suficiente sobre o tema a 

ser abordado. Já o cientista, pelo menos em sua especialidade, é um entendido no 

assunto (BUENO, 2006). 

E não podemos esquecer que os meios de comunicação de massa são 

empresas e as notícias suas mercadorias. Os proprietários dos jornais, revistas ou 

canais de televisão são quem determinam o perfil do produto que lhes trará mais 

lucros (IVANISSEVICH, 2005). 

O que vai determinar quais notícias serão transmitidas não é certamente a 
vontade do cientista em divulgar seus resultados, mas o que o editor de TV, 
rádio, revista ou jornal – e, às vezes, o que o gerente do setor comercial – 
considerar de maior interesse para aumentar a venda de seu produto 
(IVANISSEVICH, 2005, p.14). 
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Para responder adequadamente às demandas da exatidão científica, os 

jornalistas precisariam estar de posse de detalhes suficientes para reproduzir 

corretamente os resultados originais da pesquisa. Isso evitaria informações 

incorretas e filtraria a presença de possíveis pesquisadores oportunistas querendo 

fazer publicidade com seu trabalho (KRIEGHBAUM, 1970). 

Os profissionais da comunicação, no entanto, não podem ser considerados os 

vilões da história e únicos responsáveis pela boa divulgação científica na mídia. 

Como todas as profissões, há aqueles mais e aqueles menos comprometidos com o 

trabalho. Vários pesquisadores também rejeitam ajuda na divulgação do 

conhecimento. Alguns deles assumem uma postura extremamente defensiva no 

relacionamento com os jornalistas, que são os principais responsáveis por levar o 

conhecimento científico produzido pelos pesquisadores à sociedade. 

As instituições acadêmicas até já tentaram sugerir alguns passos a serem 

seguidos pelos jornalistas que cobrem ciência e tecnologia, mas sem muito sucesso. 

O motivo, segundo pesquisou Carvalho (1996), seria a falta de compreensão das 

universidades sobre o dia a dia das redações jornalísticas. 

Isso porque muitos estudiosos que não vivem o cotidiano das redações não 
conseguem dar conta dos aspectos ligados à organização do trabalho, à 
mentalidade dos que decidem, à relação das empresas jornalísticas com o 
ambiente sócio-econômico-cultural e, claro, nem mesmo dar conta dos aspectos 
ligados diretamente à formação profissional (CARVALHO, 1996, p.75). 

Mesmo com vários atritos, a relação entre os profissionais da comunicação e 

os cientistas vem melhorando, nos últimos anos, conforme observou Cavalcanti 

(2005). Em 1993, a pesquisadora entrevistou sete jornalistas que cobriam assuntos 

sobre ciências e tecnologia em Recife ─ o que significava quase todos que 

cumpriam esta função na cidade ─ e dez pesquisadores ligados à Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) que já tinham tido algum trabalho divulgado pela 

mídia. Os entraves observados no estudo iam desde a diferença de linguagem entre 

as partes, a falta de uma preparação do jornalista antes da entrevista, o 

sensacionalismo, até a necessidade de mostrar o texto para o cientista entrevistado 

antes da publicação. 

Apesar desses problemas, Cavalcanti (2005) concluiu que há uma satisfação 

dos repórteres em cobrir ciência e tecnologia, sendo que eles reconhecem, nesse 

trabalho, a possibilidade de contribuir para melhorar as condições de vida das 

pessoas. Por sua vez, os cientistas se mostraram comprometidos com o 
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desenvolvimento da sociedade e com disposição para tornar públicos os seus 

trabalhos, contribuindo para a disseminação do conhecimento. 

Para Lima e Caldas (2005), a profissionalização das assessorias de 

comunicação das organizações de ciência e tecnologia também tem contribuído 

para a aproximação de cientistas e jornalistas. A análise de Massarani et al (2008) 

sobre a cobertura jornalística local de temas de ciência e tecnologia na América 

Latina, envolvendo jornais do Brasil, Argentina e México, revelou que os cientistas 

são a principal fonte de informações nessas reportagens. 

Mas, para que caminhem na mesma direção e eliminem as barreiras das 

incompreensões, é necessário que jornalistas e cientistas estejam informados um 

sobre o trabalho do outro. “A especialização é inevitável para que o jornalista 

compreenda a linguagem usada na ciência e, assim, possa traduzi-la à audiência” 

(TAMARA, 2000). Além de ter noções básicas sobre os assuntos, o profissional que 

faz jornalismo científico precisa saber diferenciar o significado de um mesmo termo 

para diferentes ciências (FRANÇA, 2005). 

É o caso de macerar, por exemplo. Para veterinários e biólogos, macerar é 
pôr a cabeça de um animal na água até que a carne se desprenda e se 
obtenha o esqueleto para pesquisa ou exposição... Para os estudiosos dos 
povos pré-históricos, é amassar com água. Já para os químicos, macerar é 
embeber uma substância sólida em uma líquida para que a primeira 
obtenha propriedades da segunda (FRANÇA, 2005, p. 97). 

Outros pré-requisitos para o bom relacionamento entre cientistas e jornalistas 

é paciência e boa vontade, de ambas as partes, principalmente dos pesquisadores 

(FRANÇA, 2005). 

Explicar conceitos e repetir a explicação quando necessário é comum em 
uma entrevista. Entender que o jornalista está sempre apressado não 
porque queira, mas porque obedece a prazos bem mais reduzidos do que 
os dos editores das revistas científicas... (FRANÇA, 2005, p. 96). 

Em relação à exigência dos cientistas para ver a matéria antes da publicação, 

trata-se de uma prática que pode ser negociada, mas não imposta. Acostumados 

aos trâmites dos periódicos científicos, cujos editores pedem aos autores que 

refaçam parte do artigo, os cientistas pensam erradamente que é comum fazer o 

mesmo nos textos jornalísticos. No entanto, se o repórter, nos primeiros contatos 

com o pesquisador, permite a revisão, pode significar a conquista da fonte para 

sempre e com o tempo se estabelecerá uma relação de confiança que não exigirá 

mais uma leitura prévia das matérias (FRANÇA, 2005). 
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Para o progresso da democratização do conhecimento científico, é 

fundamental que jornalistas e fontes especializadas continuem a melhorar suas 

relações. “Se bem formados, se social e eticamente comprometidos, (os jornalistas e 

cientistas) têm condições de sustentar o debate sobre temas relevantes e de inserir 

os cidadãos nesse debate” (BUENO, 2006). 

Os jornalistas entrevistados para esta dissertação também acreditam que a 

relação com os pesquisadores está melhorando: 

GIRARDI, 2014 – Cada vez mais, a gente tem as informações à 
disposição. Acho até que os pesquisadores brasileiros estão mais 
dispostos. Há alguns anos, era mais fácil falar com um pesquisador 
estrangeiro do que com um brasileiro. 

BURGIERMAN, 2014 – A gente vive na era de ouro de contar histórias. 
Nunca a gente teve a nossa disposição a quantidade tão imensa de 
histórias extraordinárias. Você consegue entrar em contato com mil 
pessoas que estão tentando ideias incríveis, fazendo e descobrindo 
coisas incríveis. Está tudo aberto. Conseguimos chegar em qualquer um. 

Entre os diferentes grupos de fontes de informação que utilizam para elaborar 

suas reportagens, tanto Lopes quanto Versolato, da Folha, citaram os cientistas e os 

pesquisadores entre os mais consultados. 

LOPES, 2014 – Muitas vezes, elas (pautas) acabam sendo de contatos 
tête-à-tête com cientistas que eu já conheço, que eu já entrevistei e 
estão com pesquisas novas. Isso é bem comum: o relacionamento com 
os pesquisadores. 

VERSOLATO, 2014 – Os médicos, que conseguimos uma relação legal 
e pegamos histórias bacanas com personagens. Os próprios cientistas 
(nos ajudam nas pautas). 

Contudo, ainda são detectados casos de conflitos com algumas fontes. Lopes 

e Versolato lembraram a difícil relação entre a Folha e o neurocientista brasileiro 

Michel Nicolelis, que, entre outras pesquisas internacionais, coordenou a criação do 

exoesqueleto controlado pelo cérebro de um paciente paraplégico. Esse trabalho 

ganhou evidência mundial ao ser apresentado na cerimônia de abertura da Copa do 

Mundo de futebol realizada no Brasil, em 2014. 

LOPES, 2014 – Por questão até mesmo de ego, cientistas com status de 
pop star acabam por reagir um pouco mal às críticas ou às matérias que 
incluam o contraditório do que eles estão dizendo. Aí você fica um pouco 
queimado com o cara. Um exemplo disso é o Nicolelis. Bastou a Folha 
começar a fazer uma cobertura um pouco mais crítica da relação dele 
com os outros cientistas do Brasil, abordando problemas internos do 
laboratório dele e da questão do exoesqueleto, e ele parou de falar com 
a Folha. Comigo, por exemplo, ele simplesmente não fala. Se recusa a 
responder qualquer e-mail ou mensagem minha. Tem isso, mas é muito 
pontual. 



66 

 

VERSOLATO, 2014 – Tem uma pauta que estamos tentando publicar 
por conta da Copa e, neste caso, estamos um pouco com o pé atrás. É a 
pesquisa do Nicolelis. Não é bem um pé atrás, mas um cuidado maior, 
pois ele destrata a mídia. Se a coisa não sai do jeito que ele gosta ou se 
sai alguma crítica, ele xinga pelo Twitter e não entra em contato com a 
gente. Nós sabemos que é uma fonte meio problema. Sabemos que 
temos que tomar um pouco mais de cuidado porque a relação é difícil... 
Desde que o jornal falou sobre o rompimento dele com o Sidarta [Sidarta 
Tollendal Gomes Ribeiro, pesquisador], no instituto dele de neurociência, 
em Natal, ele tomou aquilo como uma coisa pessoal e rompeu com o 
jornal. A gente já conseguiu contatos algumas vezes para falar de novas 
pesquisas dele, mas foram poucos. 

Na revista Pesquisa Fapesp, cujo financiamento da publicação é feito por 

essa fundação, as fontes utilizadas nas matérias revisam os textos antes de serem 

publicados. No entanto, segundo Zorzetto, trata-se uma leitura técnica para conferir 

se há algo incorreto e não para editar ou censurar partes do texto. 

ZORZETTO, 2014 – A gente envia (as reportagens) para garantia das 
duas partes, tanto para a gente como para eles. Para que a informação 
que sair na revista seja a mais correta possível. Jornalistas e 
pesquisadores se enganam. Mandamos com um pedido explicito: ‘veja 
se há incorreções’. E não é para eles ficarem editando o texto e 
acrescentando informações do interesse deles. O dono da reportagem é 
o jornalista. Tem caso que precisa haver negociações. Na maioria dos 
casos, existe a colaboração. Esta troca acaba tendo efeito colaborativo... 
Tem vezes que eles tentam passar do limite e a gente conversa para 
encontrar um meio termo... Dá trabalho, tem conflitos, mas minimizamos 
os erros. 

Mesmo com tantos cuidados, Zorzetto conta que já aconteceu de uma 

reportagem desagradar a fonte entrevistada: 

ZORZETTO, 2014 – Foi uma notícia sobre transgênico que causou 
algum embaraço e chegou uma carta dizendo que aquela abordagem 
não era a mais adequada. Embora os pesquisadores, no geral, saibam 
como é feita a ciência e estejam acostumados ao debate, há casos em 
que eles não gostam de ver outros lados na reportagem. Querem que a 
ideia deles seja a única na matéria. Nos jornais diários, acho que isso é 
mais comum do que aqui na revista. 

A cobertura de saúde no jornalismo científico 

De acordo com a pesquisa “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no 

Brasil”, citada em outros momentos desta dissertação, o tema medicina/saúde é o 

segundo mais atraente para a população brasileira entre aqueles que envolvem a 

área de ciência e tecnologia. Trinta e nove por cento dos participantes da pesquisa 

se disseram interessados no assunto e 42% se disseram muito interessados. O 

tema meio ambiente ficou um pouco à frente, com 37% dos entrevistados afirmando 

interesse e 46% muito interesse. 
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Também em 2010, o Labjor, da Unicamp, publicou, com apoio da FAPESP, o 

estudo “Percepção Pública da Ciência e da Tecnologia no Estado de São Paulo”, 

envolvendo 1.511 entrevistas. O tema medicina/saúde ficou, novamente, em 

segundo lugar entre os mais interessantes sobre ciência e tecnologia ─ perdendo, 

dessa vez, para o tema educação. 

De acordo com a pesquisa paulista, 50% dos participantes disseram que têm 

a TV como principal fonte de notícias sobre medicina/saúde, seguida por amigos e 

familiares com 47%, internet com 39%, jornais com 35%, revistas com 28%, rádio 

com 23%, livros com 18% e exposições com 5%. 

O crescente interesse da população para obter informações sobre 

medicina/saúde reflete a relevância que esses assuntos têm na nossa vida, pois 

qualquer um fica doente, com maior ou menor gravidade, e precisa recorrer aos 

serviços de saúde. As notícias sobre saúde também reforçam as nossas esperanças 

e desejos sobre novos tratamentos e curas de doenças (SILVA, 2011). 

Os jornalistas entrevistados para esta dissertação confirmaram que a saúde é 

um dos temas mais noticiados dentro da área de ciências e tecnologia. As 

justificativas deles reforçam a ideia de que existem mais possibilidades de associar o 

tema ao cotidiano dos leitores. 

GIRARDI, 2014 – É mais fácil falar sobre saúde do que de 
desmatamento na Amazônia. Tem pesquisa que ganha bastante 
destaque, como sobre um novo caminho para entender a obesidade. 
Isso se relaciona muito com a vida das pessoas. 

BURGIERMAN, 2014 – As pessoas gostam de matérias sobre saúde. 
Elas costumam fazer bastante sucesso e são muito lidas. A gente dá 
mais ou menos duas ou três capas de saúde por ano. Não fazemos uma 
cobertura cuidadosa sobre cada novo avanço em saúde. A gente procura 
tentar pintar grandes retratos de tempos em tempos. 

URBIM, 2014 – É um dos temas que sabemos que vende. Quando 
falamos, as pessoas têm interesse. Tanto para doenças, como para 
assuntos mais da vida prática, como saúde no sentido de autoajuda. 
Como turbinar seu cérebro e o lado mais de dieta e exercícios também 
estão no nosso cardápio e sempre geram interesse. 

ZORZETTO, 2014 – Existe um monte de subáreas que podem ser 
consideradas saúde, como ciência básica, biologia... Quase todas as 
edições têm alguma notícia sobre saúde. E a gente sempre tenta tomar 
cuidado para não ter reportagem demais para a área de ciências e saúde. 

LOPES, 2014 – Acho que saúde acaba até sendo privilegiado em 
comparação à ciência básica mesmo. Tem-se a percepção que dá mais 
leitura, que são assuntos que tocam mais diretamente na vida diária do 
leitor, que tem implicações sociais mais profundas e tudo mais... Então, 
saúde acaba tendo até uma ligeira predominância. Eu diria até do ponto 
de vista de interesses da chefia e da direção do jornal. 
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Apesar das notícias sobre medicina/saúde ganharem destaque no jornalismo 

científico, o estudo do Labjor divulgado em 2010 mostrou que 37% dos participantes 

da enquete feita em São Paulo sentem-se pouco informados ou nada informados 

sobre o tema. Vinte e oito por cento afirmaram que não sabem como obter esse tipo 

de informação, 25% não se interessam pelo tema e 23% não entendem ou acham o 

assunto difícil. Ainda segundo a pesquisa do Labjor, 5% reclamaram da falta de 

informações nos veículos de comunicação e 2% afirmaram que falta informação por 

parte dos médicos. 

Para Bueno (1996), a prática brasileira de comunicação para a saúde enfrenta 

várias dificuldades, como a descontextualização dos assuntos abordados, a 

centralização do foco na doença, a visão da tecnificação, a legitimação do discurso 

da competência e a espetacularização da cobertura na área médica. 

A divulgação científica pauta-se pela fragmentação, ou seja, as notícias e 
reportagens fluem na mídia como peças de um quebra-cabeça que nunca 
se completa. O leitor é bombardeado por um sem número de informações, 
diluídas ao longo das várias edições, que se pudessem ser vistas 
conjuntamente, indicariam, de imediato, contradições insanáveis. O cidadão 
que consome este material informativo fica, invariavelmente, preso num 
conjunto formidável de dilemas: afinal de contas, o vinho faz bem ou mal 
para o coração? Tomar vacinas e vitaminas ajuda a retardar o 
envelhecimento ou induz a doenças? O fumante passivo corre ou não risco 
de câncer?... (BUENO, 1996, p.15). 

A descontextualização e a fragmentação das informações nas notícias sobre 

saúde foram observadas por Ferraretto e Morigi (2004) nos jornais gaúchos Zero 

Hora e Diário Gaúcho. Eles analisaram todas as publicações impressas desses 

jornais em março de 2004 e afirmaram que “a contribuição do jornalismo em saúde 

para a formação e consolidação da cidadania não ocorre em sua plenitude” (2004, 

p.14). Os autores consideraram que a cobertura diária da imprensa sobre saúde 

ainda tem um grande caminho a percorrer para se tornar menos parcial. Eles 

sugerem que a opinião do cidadão comum e do paciente seja incluída nesse 

processo de buscar a imparcialidade nas notícias sobre saúde. 

As reportagens sobre saúde dentro do jornalismo científico têm, também, 

como característica, a ausência da opinião contrária. Os especialistas em saúde são 

citados, geralmente, como a única fonte capaz e com legitimidade para expressar 

conceitos relacionados com o tema em questão, descartando a conveniência de 

outras falas (BUENO, 2006). 

Isto estabelece um relacionamento verticalizado, não democrático, e exclui 
o saber popular e a experiência transmitida pelas gerações ao longo do 
tempo, por não estarem revestidos da lógica científica e não terem obtido a 
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aprovação da Academia. Isso não significa que a classe médica não deve 
ser vista como a depositária legítima deste conhecimento técnico e o 
principal agente de seu desenvolvimento, mas que a medicina e a saúde 
não devem constituir-se em preocupação e em espaço de reflexão apenas 
para os profissionais desta área (BUENO, 1996, p.15). 

Em estudo sobre a construção da identidade da ciência, nas revistas 

jornalísticas, Gomes, Mello e Taveira (2003) observaram que, muitas vezes, a 

ciência é representada como uma instituição neutra, desprovida de interesse e 

ideologia. 

O discurso da ciência aparece como verdade absoluta, como se os 
resultados de pesquisa, novos remédios, outros tratamentos não pudessem 
estar errados ou equivocados. Os interesses econômicos e as causas 
gerais que fazem com que a ciência busque determinadas respostas em 
detrimento de outras raramente são explicitados no texto (GOMES; MELLO; 
TAVEIRA, 2003, p.235). 

O despreparo de profissionais que fazem divulgação científica sobre saúde, 

na mídia, sejam eles jornalistas ou pesquisadores, foi observado por Pessoni (2003) 

durante pesquisa com sete pequenos jornais de distribuição gratuita da região do 

ABC paulista. Várias matérias analisadas foram publicadas com base em press-

releases enviados pelos colaboradores, poder público e alguns anunciantes. A 

consequência disso é a divulgação de informações com qualidade ruim ou 

tendenciosa. 

A divulgação e análise de assuntos referentes à medicina e saúde, se não 
abordados adequadamente ou recebendo apenas atenção superficial, 
geram confusões e polêmicas entre os leitores (PESSONI, 2003). 

Pessoni (2003) entrevistou editores e jornalistas responsáveis pela cobertura 

do assunto. Segundo o pesquisador, eles se mostraram interessados em veicular 

notícias sobre saúde, mas enfatizaram que há escassez de espaço para o tema ─ 

sobretudo pela necessidade de recuperar os custos de produção do jornal com a 

publicação de mais anúncios comerciais. 

Embora não tenha sido detectada nenhuma ingerência de anunciantes no 

material publicado por esses pequenos jornais da região do ABC paulista, Pessoni 

(2003) ressalta que alguns jornalistas deram a entender que é mais fácil conquistar 

espaço em seus veículos quando aqueles que propõem as pautas são anunciantes 

ou parceiros do jornal. 

Os profissionais não veem nenhuma promiscuidade ou interferência neste 
procedimento, mas, no máximo, apenas uma troca de favores: eu anuncio, 
você publica. O que pudemos identificar em mais de um veículo foi a 
presença de publieditorial ou publicidade redacional, ou seja, informações 
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travestidas de matérias que, na verdade, eram anúncios, nem sempre 
claramente identificados (PESSONI, 2003). 

Mechanic (2005), ao analisar a cobertura da saúde na mídia, observa que 

muitos meios de comunicação são controlados por interesses específicos, que 

procuram moldar os conteúdos divulgados para simplesmente produzir 

entretenimento ou, até mesmo, para difundir atitudes políticas ou ideológicas e 

promover produtos. Com essa mistura de finalidades, torna-se difícil, muitas vezes, 

separar o que é informação objetiva do que é publicidade ou promoção de 

interesses. 

A noticiabilidade  no jornalismo científico 

Todos os dias, as caixas de e-mail dos jornais, revistas, sites, canais de TV e 

de rádio recebem muitas pautas, relatórios e releases sobre temas que podem virar 

notícia. As sugestões também chegam às redações através de fax ou ligações 

telefônicas. Assessores de imprensa e até mesmo pesquisadores entram em contato 

com os jornalistas pedindo espaço para a divulgação de algum evento ou estudo. Ao 

mesmo tempo, órgãos do governo discutem alterações sobre regulamentações 

sanitárias, instituições privadas lançam produtos inovadores e a natureza reage com 

inundações, desmoronamentos, tsunamis e novas doenças (BURKETT, 1990). 

Em meio a todos esses fatores, há ainda os pedidos dos proprietários dos 

veículos de comunicação aos seus editores, para a cobertura de temas que lhes 

interessam, além das sugestões dos próprios jornalistas e dos anunciantes. 

É no percurso dessa longa cadeia produtiva da notícia que devemos 
investigar a rede de critérios de noticiabilidade, compreendendo 
noticiabilidade (newsworthiness) como todo e qualquer fator potencialmente 
capaz de agir no processo da produção da notícia, desde características do 
fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, 
condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do 
material (imagem e texto), relação com as fontes e com o público, fatores 
éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais 
(SILVA, 2014, p.52). 

Os critérios de noticiabilidade, segundo Silva (2004), surgem diante da 

constatação de que não há espaço nos veículos de comunicação para a divulgação 

dos muitos acontecimentos que ocorrem no dia a dia em todo o mundo. “Frente ao 

volume tão grande de matéria-prima, é preciso estratificar para escolher qual 

acontecimento é mais merecedor de adquirir existência pública como notícia” 

(SILVA, 2004, p.4). 
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Para atingir a primeira página, área mais nobre de um jornal ou revista, o 

assunto passa por várias etapas de seleção. Nas editorias de ciências, por exemplo, 

a informação precisa passar pelo crivo da equipe de jornalistas e entrar na pauta do 

que será abordado pelo veículo naquela determinada edição (MEDEIROS; 

RAMALHO; MASSARANI, 2010). 

Shoemaker (2014) acredita que a noticiabilidade é uma construção cognitiva 

feita a partir do julgamento de qualquer ser humano. As pesquisas da autora têm 

ressaltado que esse conceito está relacionado às dimensões do desvio e da 

significância social de um acontecimento. “Todos podem receber informações sobre 

um evento e imediatamente julgá-los o quanto interessantes são, não importa se 

jornalistas ou padeiros” (2014, p.16). 

No jornalismo, porém, julgar qual acontecimento é o mais relevante é uma 

decisão complexa. Marcondes Filho (2009), um dos principais pesquisadores 

brasileiros na área da comunicação, afirma que atuar no jornalismo é uma opção 

ideológica. “Definir o que vai sair, como, com que destaque e com que 

favorecimento, corresponde a um ato de seleção e de exclusão” (2009, p.76). Para o 

autor, esse processo é realizado a partir de critérios que tornam o jornal um veículo 

de produção parcial da realidade. 

Escolher bem a importância das notícias faz parte do processo de tomada de 

decisões para o jornalista ser bem-sucedido (BURKETT, 1990), mas a escolha não 

está apenas nas mãos dos editores e de outros profissionais que têm essa função. 

O processo de escolha das notícias também sofre influência das regras 

estabelecidas pelos veículos de comunicação (BURKETT, 1990; WOLF, 1994). 

O entrelaçamento entre características da organização do trabalho nos 
aparatos da mídia e elementos da cultura profissional é absolutamente 
restrito e vinculador, e isso define justamente o conjunto de características 
que os eventos devem possuir (ou apresentar aos olhos dos jornalistas), 
para poder ser transformado em notícias... (WOLF, 1994, p.195). 

Aspectos relacionados à origem do fato 

Ao definir a noticiabilidade como o conjunto de elementos por meio dos quais 

os veículos de comunicação controlam e administram a quantidade e o tipo de 

acontecimentos que servirão de base para a seleção das notícias, Wolf (1994) 

explica que os valores-notícias são um dos componentes da noticiabilidade. 

Eles (valores-notícias) representam a resposta à seguinte pergunta: quais 
acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, 
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significativos, relevantes, para serem transformados em notícias? (WOLF, 
1994, p.202). 

Chamados também de valores informativos ou fatores de notícias, conforme 

lembra Silva (2014), os valores-notícias se referem à origem do fato. Eles são 

atributos subjetivos que, embora muitos jornalistas não saibam explicar o motivo, 

influenciam no momento de escolher um fato em detrimento de outro. “Os valores-

notícias devem ser definidos como as qualidades dos eventos e não da sua 

construção jornalística” (SILVA, 2014, p.57). São valores aceitos pelos profissionais 

que produzem, editam e escolhem as notícias como suficientemente importantes 

para se tornarem notícias (DIMBLEBY; BURTON, 1990). 

Esses valores valem para todos os tipos de notícias, pois os jornalistas 

aprendem e acreditam que elas são o caminho para atrair audiência. Por isso, com 

frequência, as notícias, sejam sobre economia, esportes ou ciências, buscam histórias 

dramáticas, conflituosas ou com belas qualidades visuais. A maneira como uma 

informação deve ser tratada para virar notícia acaba sendo mais importante do que o 

próprio fato em si (DIMBLEBY; BURTON, 1990). “É o velho ditado: ‘o importante não é 

o que você diz, mas como você diz’” (DIMBLEBY; BURTON, 1990, p.197). 

Ao estudar o jornalismo científico, Burkett (1990) explora os seguintes 

critérios tradicionais sobre as qualidades dos eventos que tendem a se tornar 

notícias: 

 
Tabela 2 –  Valores-notícias  explorados por Warren Burkett no jornalismo 
científico 
Senso de oportunidade  (novidade) – c om algumas exceções, os profissionais da área de 

comunicação não difundem, conscientemente, informação velha. Se sabem que algo já foi divulgado 

e que não há novidades sobre o caso, vão atrás de outra história. Entretanto, o senso de 

oportunidade na reportagem científica significa mais do que simplesmente o imediatismo. Por causa 

de atrasos na publicação científica, a informação pode ter vários meses ou mesmo anos de idade, 

mas merece uma matéria quando um respeitado jornal científico aparece, hoje, contendo o relatório 

da pesquisa. 

Timing – referente às datas temáticas. Um assunto pode ser relevante se estiver ligado a algum 

evento estranho à ciência, como a publicação, próxima ao Natal, de uma matéria baseada em uma 

pesquisa psicológica sobre a melancolia natalina. No inverno, vê-se também a oportunidade de 

abordar pesquisas sobre condições meteorológicas, gripe e resfriado. 

 

 

continua 
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continuação 

Impacto  – a melhor matéria é aquele que afeta a maior quantidade de leitores. Uma história 

científica trivial pode ser publicada em todo o mundo assim que os redatores e editores percebam 

que ela interessa a um grande segmento de seus leitores. As pesquisas sobre sexo, 

relacionamentos humanos, as novidades sobre câncer e doenças do coração, por exemplo, ganham 

grande destaque na imprensa. 

Significado – mostrar que o assunto divulgado faz sentido e tem importância direta na vida das 

pessoas. O jornalista Jerry Bishop, do jornal norte-americano The Wall Street Journal, conseguiu 

emplacar várias matérias sobre pesquisa básica, particularmente em campos médicos, porque 

atrelava o assunto a motivos de interesse pessoal dos leitores ou à economia. 

Pioneirismo – o furo noticioso (que os cientistas, às vezes, amaldiçoam). Alguns cientistas franzem 

a testa para dar publicidade a uma “primeira” descoberta. Eles preferem que outros pesquisadores 

façam a mesma análise antes da divulgação na imprensa. Mas, para os jornalistas, isso iria entrar 

em conflito com os critérios de oportunidade na divulgação do fato. A solução para os jornalistas 

acaba sendo publicar a notícia mesmo assim. 

Interesse (pelo) humano  – matérias que apelam às emoções, como histórias sobre crianças, 

pessoas com deficiência física, animais e personalidades. As pessoas gostam de ler sobre outras 

pessoas. Quando o trabalho de um cientista proporciona reconhecimento ou fama, tal como o 

Prêmio Nobel, os jornalistas podem achar mais fácil centrar sua história na forma pela qual o 

cientista trabalha em sua pesquisa. Os subterfúgios dos cientistas, os hobbies  ou outros interesses 

não científicos podem ajudar o redator a mostrar o lado mais humano do pesquisador, criando, 

assim, uma identificação maior com o público. 

Cientistas célebres  – entrevistas ou repercussões de assuntos com pesquisadores que se 

tornaram famosos e conhecidos pelo público em geral, seja pela publicação de livros populares ou 

pela participação em programas de TV ou de rádio. Há vários cientistas cujos escritórios e/ou 

realizações projetam status e poder. Tais pessoas ganham atenção por seus pontos de vista.  

Proximidade  – quanto mais perto o público estiver do local de um evento, mais provável que ele e 

os editores o considerem de interesse noticioso. Assim, milhares de pessoas morrendo durante uma 

enchente na China recebem menos espaço noticioso do que uma enchente local que não mata 

ninguém, mas que afeta o cotidiano do público daquele veículo.  

Variedade e equilíbrio  – os jornais e os demais veículos de comunicação de massa buscam variar 

e equilibrar os temas das notícias em cada uma das suas edições. Ou seja, um assunto sobre 

ciências e tecnologia terá maior chance de virar notícia se ele já não estiver sendo abordado com 

destaque em outras editorias do jornal. Uma matéria sobre astronomia, por exemplo, será 

equilibrada com uma matéria sobre medicina mais provavelmente do que com outra história sobre 

uma das ciências físicas. As revistas de ciência popular desejam uma mistura de matérias sobre 

física, biologia e ciências sociais. 

Conflito – para o bem ou para o mal, o conflito é um componente da seleção noticiosa. Pode 

envolver, por exemplo, dois famosos cirurgiões cardíacos que não podem mais partilhar créditos ou 

instalações hospitalares; ou linhas opostas de analisar uma novidade científica. 

Fonte: Warren Burkett (1990) 
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Além de Warren Burkett (1990), vários outros autores têm estudado os 

valores-notícias nas últimas décadas, mas poucos focaram em aspectos inerentes 

ao jornalismo científico. Silva (2014) reuniu os valores-notícias de 15 autores 

internacionais e brasileiros, em trabalho apresentado pela primeira vez em 2004. 

Embora não tenha destacado o trabalho de Burkett (1990), Silva (2014) contempla, 

em sua pesquisa sobre noticiabilidade, os critérios explorados por ele, a partir de 

estudos de outros autores. 

A tabela a seguir apresenta a seleção de valores-notícias feita por Silva 

(2014) com base em parâmetros considerados consenso entre os autores ─ ou 

aqueles que possam contribuir, por precisão e originalidade, para análise de 

acontecimentos noticiáveis. 

 
Tabela 3 – Valores-notícias compilados por Silva re ferentes a diferentes 
autores 
Kaspar Stieler: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo. 

Walter Lippmann: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal. 

Fraser Bond: referente à pessoa de destaque ou personagem público; incomum; referente ao 

governo; que afeta o bolso; injustiça que provoca indignação; grandes perdas de vida ou bens; 

consequências universais; que provoca emoção; de interesse de grande número de pessoas; 

grandes somas; descoberta de qualquer setor e assassinato. 

Johan Galtung e Mari Ruge: frequência, amplitude, clareza ou falta de ambiguidade, relevância, 

conformidade, imprevisão, continuidade, referência a pessoas e nações de elite, composição, 

personificação e negativismo. 

Peter Golding  e Philip Ross Courtney Elliott: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, 

proximidade, brevidade, negativismo, atualidade, elites, famosos. 

Herbert Gans:  importância, interesse, novidade, qualidade, equilíbrio. 

Carl Warren:  atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense, emoção e 

consequências. 

Alastair Hetherington:  importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual / crime, número 

de pessoas envolvidas, proximidade, visual bonito / atrativo. 

Pamela Shoemaker:  oportunidade, proximidade, importância / impacto, consequência, interesse, 

conflito /polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência, novidade / curiosidade / raro. 

Mauro Wolf: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, 

número de pessoas envolvidas, relevância quanto à evolução futura. 

Mário Erbolato:  proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura / conflito, 

consequências, humor, raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, 

importância, rivalidade, utilidade, política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa / suspense, 

originalidade, culto de heróis, descobertas / invenções, repercussão, confidências.             continua 
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continuação  

Manuel Carlos Chaparro:  atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, 

consequências, curiosidade, dramaticidade, surpresa. 

Nilson Lage:  proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo, identificação 

humana. 

Fonte: Gislene Silva (2014) – Autores – Elencos de valores-notícias 

 

A partir dessa sistematização, Silva (2014) propõe uma tabela operacional 

que possibilite identificar e classificar os tipos de acontecimentos noticiosos 

adotados por diferentes veículos de comunicação (Tabela 4).  

 
Tabela 4 – Proposta de Silva para classificação de valores-notícias 

Impacto 
Número de pessoas envolvidas (no fato) 
Número de pessoas afetadas (pelo fato) 
Grandes quantias (dinheiro) 

Proeminência 
Notoriedade 
Celebridade 
Posição hierárquica 
Elite (indivíduo, instituição, país) 
Sucesso / Herói 

Conflito 
Guerra 
Rivalidade 
Disputa 
Briga 
Greve 
Reivindicação 

Tragédia / Drama 
Catástrofe 

Acidente 

Risco de morte e Morte 

Violência / Crime 

Suspense 

Emoção 

Interesse humano 

Entretenimento/Curiosidade 
Aventura 
Divertimento 
Esporte 
Comemoração 

Conhecimento/Cultura 
Descobertas e Invenções 

Pesquisas 

Progresso 

Atividades e valores culturais 

Religião 

Surpresa 
Inesperado 

Polêmica 
Controvérsia 

Escândalo 

Raridade 
Incomum 
Original 
Inusitado 

Proximidade 
Geográfica 

Cultural 

                                                        Continua 
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Justiça 
Julgamentos 
Denúncias 
Investigações 
Apreensões 
Decisões judiciais 
Crimes 

continuação 

 
Governo 
Interesse nacional 

Decisões e Medidas 

Inaugurações 

Eleições                                           

Viagens 

Pronunciamentos 

 

Fonte: Gislene Silva (2014) 

Wolf (1994) ressalta, no entanto, que, embora os valores-notícias possam ser 

analisados dentro de uma lista com critérios individualizados, eles atuam de modo 

complementar: 

Na seleção dos eventos a serem transformados em notícias, os critérios de 
relevância funcionam “em maços”: são as diversas relações e as 
combinações que se determinam entre diferentes valores/notícia, para 
“recomendar” a seleção de um fato (WOLF, 1994, p.202). 

E foi justamente essa integração ou soma de valores-notícias que se mostrou 

determinante para a definição das informações a serem publicadas pelos veículos 

de comunicação que fazem jornalismo científico selecionados para esta dissertação. 

A maioria dos sete jornalistas entrevistados também destacou a subjetividade e a 

dificuldade em escolher uma notícia em detrimento de várias outras (WOLF, 1994; 

SILVA, 2014). 

VERSOLATO, 2014 – A gente brinca que isto é como um jogo de par ou 
impar. O que é mais importante: uma nova pesquisa falando de câncer 
de próstata ou um novo asteroide? Você vai juntando vários pontos para 
medir o quanto peso tem uma notícia para ser publicada ou não. Tem dia 
que isso é muito claro, mas tem dia que temos várias matérias e pouco 
espaço. 

LOPES, 2014 – Nesta semana, por exemplo, uma reportagem minha 
nem ia sair, mas acabou sendo abre de página. Era sobre uma nova 
espécie de crocodilo fóssil que foi achado no interior de São Paulo. Era 
um crocodilo que tinha comido outro crocodilo. O trabalho era bem 
inovador, pois mostrava uma cadeia alimentar pré-histórica, de quase 90 
milhões de anos atrás. Juntando tudo parecia um pacote legal, 
interessante. É um pouco por aí. Não tem muito segredo. 

A definição do que é mais ou menos importante para ser publicado, no 

entanto, também passa por um consenso entre editores e redatores, de acordo com 

Burkett (1990) e conforme relatou a editora Ana Sacoman, do Estadão: 

SACOMAN, 2014 – Geralmente é uma conversa com os repórteres. 
Como eu disse anteriormente, eu confio 100% neles. Eles entendem 
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muito do assunto. As demandas vêm muito mais deles. Eles ressaltam 
quando é muito importante e discutimos. 

Entre os 12 valores-notícias elencados por Silva (2014), aquele que se refere 

ao Impacto da notícia foi lembrado por todos os entrevistados. Os editores e 

repórteres reforçaram a importância de levar em conta a quantidade de pessoas ou 

leitores que serão afetados diretamente ou indiretamente por determinada 

informação no momento de escolher uma notícia sobre jornalismo científico. 

LOPES, 2014 – Primeiro, obviamente, se tiver um baita impacto social, 
tipo teste clínico de célula-tronco no Brasil que deu certo. Aí não tem 
discussão, vai dar pauta. Isso é uma coisa boa, que dificilmente não vão 
pegar se eu propuser alguma coisa nesse sentido. Tem esse lado do 
impacto mesmo. 

SACOMAN, 2014 – Pergunto qual o impacto daquela notícia... Por 
exemplo, uma vacina que pode curar a aids é mil vezes mais importante 
do que a descoberta de mais um planeta que não tem nada a ver com a 
Terra. 

BURGIERMAN, 2014 – Nossa última matéria sobre câncer parte muito 
deste princípio. Câncer está próximo da vida de muita gente. Então, 
estamos sempre querendo falar disso. E tem outro critério que é quanto 
o assunto toca na vida de todo mundo. A gente não fala de saúde por 
causa da saúde. Eu não gosto da expressão “divulgador de ciências” 
porque pressupõe o foco na ciência. Eu tenho ciência e vou divulgá-la. 
Nosso foco é o oposto. Nosso foco é se imaginar no lugar do leitor e 
olhar pra ciência e dizer o que será que tem ali que me interessa e que 
eu não sei. Por que falar de câncer? Porque toda família tem uma 
história de câncer, né? Essa é uma história que diz respeito a todo 
mundo, que vai tocar todo mundo, independentemente da grande 
mudança de cenário. 

LOPES, 2014 – Tem muito essa coisa de lidar com personagens. 
Abordar uma história interessante a partir de um ângulo de um 
personagem. Quando você trabalha isso bem, você consegue dar todo 
um quadro de uma área de pesquisa, de um resultado de saúde pública 
e tal... Através de um personagem, você consegue abordar tanto este 
lado humano como o lado mais técnico. 

O critério envolvendo “a novidade”, que se enquadra no valor-notícia 

denominado por Silva (2014) por Conhecimento, foi mencionado por cinco 

jornalistas; e o critério Entretenimento/Curiosidade, lembrado por quatro 

entrevistados. 

ZORZETTO, 2014 – Tem também o potencial de quanta novidade ele 
traz, apesar de que em ciência quase tudo é acréscimo de algo que já 
era conhecido. 

GIRARDI, 2014 – Ou então sobre espécies ameaçadas em extinção. 
Nossa, o pessoal adora. Sempre vai ter espaço pra isso. Ou sobre novas 
espécies descobertas. O pessoal em geral gosta de matérias com 
bichinhos. 
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LOPES, 2014 – Mas, muitas vezes, simplesmente o fato de ser um 
negócio muito legal, algo interessante, divertido, também dá pauta. Tem 
também aquela coisa da pesquisa básica de ser uma maravilha em 
relação à natureza. 

BURGIERMAN. 2014 – Tem matérias que não são novidades, que não 
são notícias, mas que por algum motivo, surge alguma curiosidade de 
manhã quando você está no chuveiro e vem a questão: eu não sei isso. 
Se você não sabe, provavelmente deve ter mais gente ali no mundo que 
não sabe e queria saber. 

Os valores-notícias Polêmica e Governo foram citados duas vezes; Proeminência, 

Tragédia/Drama, Raridade, Proximidade, Surpresa e Conflito uma vez cada. 

BURGIERMAN, 2014 – Assuntos que tá todo mundo falando, que é a 
polêmica da semana... A gente tenta grudar em assuntos quentes... 

GIRARDI, 2014 – Se ela está trazendo uma baita de uma novidade ou se 
é pop, em geral, vai entrar com mais facilidade. Mas se ela é 
notoriamente importante, sei lá, se o desmatamento da Amazônia 
estourar e crescer 300%. Aí é gritante, não tem jeito, vai entrar. Ou como 
este trabalho do Nicolelis [o cientista brasileiro Miguel Nicolelis] para o 
menino dar o pontapé inicial na abertura da Copa é um exemplo. É um 
assunto pop. E o Nicolelis também é pop. É um assunto para lá de 
polêmico. 

VERSOLATO, 2014 – Tem a ver com o ineditismo; número de pessoas 
que ela vai atingir. Se a pesquisa é brasileira, ele tende a ter mais 
destaque. 

ZORZETTO, 2014 – No jornalismo, a gente sempre discute que temos a 
pauta quando acontece a quebra do que era esperado. Todo mundo 
lembra que o homem morder o cachorro é notícia e o cachorro morder o 
homem não é notícia. 

A credibilidade da instituição que divulgou determinada informação ou 

pesquisa foi citada por dois jornalistas, embora não esteja na lista de valores-

noticias elaborada por Silva (2014). 

SACOMAN, 2014 – Tem também o grau de confiança que temos 
naquele assunto, né? Para não cairmos numa roubada. Eu morro de 
medo, pois acho que, nesta área, para termos uma pegadinha é muito 
fácil... 

LOPES, 2014 – Por exemplo, tá saindo uma pesquisa em uma revista 
científica importante e sabemos que tem uma chancela de qualidade 
maior, isso é relevante. 

Outros critérios também mencionados pelos profissionais que fazem 

jornalismo científico, mas não contemplados por Silva (2014), foram: o olhar 

estrangeiro para pesquisa realizada no Brasil; a continuação de uma pesquisa já 

divulgada antes pelo veículo em questão; e as novas abordagens sobre temas que 

já se mostraram sucesso de vendas. Cada um desses critérios foi citado uma vez: 
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GIRARDI, 2014 – Nesta semana, o diretor do NIH (Instituto Nacional de 
Saúde dos EUA) estava aqui e falou sobre uma parceria com a FAPESP 
para investigar como que as formigas conseguem manter o ninho delas 
saudável. Toda essa investigação vai poder achar algum tipo de 
fármaco. O fato de o NIH estar interessado em achar um produto aqui no 
Brasil chama a atenção e tende a conquistar espaço. 

SACOMAN, 2014 – Por exemplo, se a gente deu a pesquisa quando ela 
começou, é natural que agora iremos dar os resultados. 

URBIM, 2014 – E outro é mais um feeling de assuntos que sabemos que 
historicamente tiveram vendagens boas. Talvez propor uma abordagem 
de outro ângulo sobre aquele assunto. 

A variedade e equilíbrio de informações, considerado por Burkett (1994) como 

um dos valores-notícias dentro do jornalismo científico, foi mencionada pelo diretor 

de redação da Super, Denis Burgierman: 

BURGIERMAN, 2014 – Dentro desse foco e critério único de interesse 
do leitor, a gente busca variedades. Às vezes, a gente olha para a edição 
e fala “tá faltando ciências nesta edição” e não pode faltar ciências. 
Vamos atrás para que o mix esteja melhor. 

O único valor-notícia destacado por Silva (2014) que não foi lembrado pelos 

jornalistas entrevistados se refere à Justiça (Julgamentos, Denúncias, Investigações, 

Apreensões, Decisões Judiciais e Crimes), o que não é muito comum no dia a dia da 

cobertura do jornalismo científico. 

Tabela 5 – Valores-notícias nas mídias analisadas 

Folha 

Impacto 

Entretenimento/Curiosidade 

Conhecimento/Cultura 

Proximidade 

Credibilidade da instituição que divulgou a pesquisa 

Estadão 

Impacto 

Polêmica 

Conhecimento/Cultura 

Proeminência 

Credibilidade da instituição que divulgou a pesquisa 

Olhar estrangeiro para pesquisa realizada no Brasil 

Continuação de uma pesquisa já divulgada antes pelo jornal. 

Super 

Impacto 

Entretenimento/Curiosidade 

Polêmica 

Novas abordagens sobre temas que já se mostraram sucesso de vendas 

Pesquisa Fapesp 
Impacto 

Conhecimento/Cultura 

Surpresa 

Fonte: Jornalistas entrevistados para esta disserta ção 
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Aspectos relacionados ao tratamento e à visão dos fatos 

Além dos critérios relacionados à Origem do Fato, explorados nas páginas 

anteriores como valores-notícias, Silva (2014) destaca vários outros parâmetros que 

também são relevantes no processo de escolha das notícias. 

A autora divide esses parâmetros em critérios como Tratamento dos Fatos e 

Visão dos Fatos. O primeiro leva em conta fatores inseridos dentro da organização – 

como a qualidade do material jornalístico apurado (texto e imagem), prazo de 

fechamento e infraestrutura do veículo – e fatores extraorganizacionais, vinculados 

ao exercício da atividade jornalística – como relações do repórter com as fontes e o 

público do veículo. Já o segundo critério se refere a fundamentos éticos, filosóficos e 

epistemológicos do jornalismo, compreendendo conceitos de verdade, objetividade, 

interesse público e imparcialidade que orientam as ações e as intenções dos 

jornalistas e dos veículos de comunicação. 

Wolf (1994) também discute as influências da Disponibilidade do Material, do 

Público e da Concorrência no processo de escolha das notícias. Autodescritivo, este 

primeiro aspecto aborda o quão acessível está um determinado assunto ao 

jornalista, o segundo refere-se à visão que esse profissional tem do seu leitor, 

telespectador ou ouvinte e o terceiro à disputa pelo mercado da informação a partir 

da busca constante pelo “furo da notícia” e pelas informações exclusivas. 

Disponibilidade do material 

A disponibilidade da informação, seja ela dados ou imagens sobre o assunto 

abordado, é fator essencial para a produção das notícias. As escolhas são feitas de 

forma que seja possível manejá-las. “O uso de uma grande fotografia de uma 

personalidade chegando de avião, com pouquíssimas palavras dizendo quem é e por 

quê, é, definitivamente, uma espécie de escolha” (DIMBLEBY; BURTON, 1990, p.198). 

Versolato, da Folha, foi explícita ao afirmar que encontra dificuldades para 

ouvir algumas fontes específicas da área da ciência. (Esse assunto será abordado 

com mais detalhes no próximo tópico). Segundo a jornalista, para determinados 

temas, ainda faltam dados suficientes para completar as reportagens, o que pode 

acaba por limitar algumas abordagens dentro do jornalismo científico. 

VERSOLATO, 2014 – Não ter o outro lado da informação é um 
problema. Isto é muito comum... Eu adoraria que a gente cobrisse 
melhor as pesquisas brasileiras. Adoraria que tivéssemos um Eureka 
Alert brasileiro com acesso a todas as pesquisas, contatos mais fáceis. 
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Eu tenho vários repórteres que tentam fazer isso, vão à Unicamp 
(Universidade Estadual de Campinas) falar com o pesquisador, mas nem 
sempre ele sabe que está com uma pesquisa que interessa muito. 

No entanto, todos os jornalistas afirmaram que, com o advento da internet, 

melhorou o acesso ao material científico, assim como a possibilidade de criação de 

ilustrações. 

ZORZETTO, 2014 – Se não temos uma boa foto, o que é uma exigência 
da revista, a gente parte para a ilustração. Muitas coisas nem temos o 
que mostrar, pois o assunto que estamos falando nem existe ainda. 
Assim, partirmos para uma metáfora, por exemplo... Aqui nunca 
aconteceu de deixarmos de publicar uma reportagem por falta de 
imagem.  

LOPES, 2014 – Uma matéria com um belo infográfico chama muito mais 
atenção. Se você vai falar de uma espécie, não tem como você não 
trazer uma foto da espécie. Para explicar um processo, o infográfico vai 
fazer toda a diferença. 

 
Concorrência / “furo” da notícia 
A divulgação da informação antes que os veículos concorrentes o façam 

também é um aspecto relevante para os jornalistas no momento de escolher as 

notícias sobre ciências. Para a Folha, segundo os entrevistados, seus principais 

concorrentes na área do jornalismo científico são os jornais diários Estadão e O 

Globo e o portal eletrônico G1. O Grupo Folha dá muito valor à divulgação das 

notícias em primeira mão, sendo que existe um controle interno periódico sobre 

“furos dados” e “furos tomados”. A expressão “furo”, no jornalismo, vem do inglês 

“scoop” e, segundo o dicionário Aurélio, significa “notícia jornalística exclusiva ou 

dada em primeira mão”. 

LOPES, 2014 – A Folha é um jornal que ainda tem a cultura de todo dia 
ir lá e registrar num sistema os furos dados e furos tomados. Isso vale 
para a avaliação do repórter e tudo mais, e até para um prêmio anual 
interno que tem ali no jornal. A busca pelo furo faz parte da cultura da 
Folha e, no nosso caso, sem dúvida, poder dar uma notícia importante 
antes é um objetivo sempre. 

VERSOLATO, 2014 – A Folha valoriza muito o furo. Muito mesmo. É 
uma coisa que é incentivada. Você tem que produzir furo, tem que ter 
informação diferenciada e não só o que todo mundo vai ter no dia 
seguinte. Existe um relatório. A gente entra no sistema interno e vê todos 
os furos dados e tomados. É uma coisa muito valorizada. 

No Estadão, os veículos citados pelos entrevistados como concorrentes 

diretos são os jornais Folha e O Globo e na área de meio ambiente, 

especificamente, o jornal O Valor. Embora reconheçam a importância do “furo”, 
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Sacoman e Girardi acreditam que essa prática é mais difícil de ocorrer no jornalismo 

científico do que em outras editorias. 

SACOMAN, 2014 – Furo sempre tem que existir. É a primeira coisa que, 
ao acordarmos, precisamos ter em mente. Mas, no jornalismo científico, 
talvez exista uma dificuldade um pouco maior, por conta dos embargos 
das revistas científicas. Dependemos bastante delas. Mas fontes existem 
para isso. Se temos fontes, sempre existe a possibilidade de 
conseguirmos um furo, de conseguirmos uma exclusiva para uma 
entrevista que ninguém fez. Isso tem que sempre ser buscado, mas 
acho, sim, que é um pouco mais difícil. 

GIRARDI, 2014 – Acho que é menos comum do que na cobertura de 
outros temas. Uma vez que uma pesquisa já está publicada numa revista 
científica, por exemplo, ela já está lá disponível. Assim, não tem furo, 
né? Calhou de você achar, mas você não pode contabilizar como um 
furo. Só porque eu vi e a Folha não viu? Isso acho que não é furo. Mas, 
às vezes, contar uma história de uma pessoa legal, de um trabalho legal 
que está sendo feito. O que existe mais no jornalismo científico é uma 
boa investigação. 

A Super, segundo o diretor de redação, Dênis Burgierman, concorre com 

todas as revistas, mas reconhece a Galileu como detentora de um projeto editorial 

mais parecido na cobertura de temas sobre ciências. O jornalista explicou que o 

“furo”, para a Super, é diferente dos veículos diários, pois a revista busca explorar 

notícias que não necessariamente sejam novas, mas que tenham um formato que 

ninguém ainda abordou. 

BURGIERMAN, 2014 – Não é com a ideia de ‘eu dei esta informação 
antes’, mas é do tipo: nós fomos os primeiros a representar o orçamento 
do governo brasileiro por meio de um infográfico, como se fosse uma 
nota de 100 reais. Pegamos os assuntos que são importantes e nos 
perguntamos: como vamos falar disso de maneira diferente? Não 
podemos entrar pela briga do furo tradicional porque a gente vai perder. 
Pra começo de conversa, leva dez dias entre o dia que a gente leva o 
arquivo para a gráfica e o dia que o leitor receberá a revista... Queremos 
ser surpreendentes. Você tem que pegar a Super e dizer: “Nossa, quanta 
coisa que eu não sabia”. Nossa obsessão pelo concorrente não é chegar 
primeiro, mas falar diferente. 

A Pesquisa Fapesp, embora tenha como público-alvo os pesquisadores e 

outras pessoas com conhecimentos básicos sobre ciência e tecnologia, considera, 

como concorrente direta, a revista Scientific American Brasil. 

ZORZETTO, 2014 – Sempre que possível, e que temos uma informação 
exclusiva, a gente tenta publicar antes, o que a gente chama de furo. Na 
nossa edição impressa isto ficou cada vez mais complicado na última 
década... A impressão é que perdemos um pouco a capacidade de 
sermos a fonte primária. Mas tentamos sempre publicar em primeira 
mão... Às vezes, se as informações são de algumas revistas ditas mais 
importantes, elas vêm com embargo. Então, todo mundo tem a mesma 
informação e só pode publicar depois de um mesmo período. Assim fica 
difícil ter furo. Pra minha chefe, a gente tem que furar todo mundo o 
tempo todo. 
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Diante de situações em que são “furados” pela concorrência, os jornalistas 

entrevistados afirmaram que avaliam caso a caso para saber o que será feito. Se a 

informação for “importante”, o “furo” é assumido – na maioria das vezes cita-se o 

nome do veículo que divulgou aquela notícia primeiro – e corre-se para divulgar o 

assunto na próxima edição, de forma mais completa ou diferente. Já quando o 

assunto não é “tão importante”, acaba por ser ignorado. Essa decisão sobre o que é 

ou não é importante fica a cargo dos editores e diretores dos veículos, que tendem a 

agir a partir dos vários critérios de noticiabilidade explorados nesta dissertação, 

segundo os entrevistados. 

VERSOLATO, 2014 – Se é importante, a gente recupera. Publicamos no 
dia seguinte com mais informações ─ ou no mesmo dia, na internet. 
Citamos a fonte, obviamente, e recuperamos. Se é importante para o 
leitor, em qualquer área, tem que ser recuperado. Não podemos ter essa 
vaidade de “Oh, eles deram e a gente não”. 

VERSOLATO, 2014 – Informação pessoal:Depende do assunto. Se for 
muito importante, a gente recupera. Se a gente também der antes e for 
muito importante, eles recuperam. Um caso recente de matéria nossa 
que eles [Estadão] recuperaram foi sobre uma vacina contra a aids, que 
está sendo testada pela USP em macacos. No dia seguinte, estava todo 
mundo repercutindo isso. O rádio falava sobre isso. O Estadão deu. 

LOPES, 2014 – Se for algo realmente importante, a posição é correr 
atrás, inclusive citando quem deu o furo originalmente. A Folha é mais 
transparente que outros veículos que tomam furo e acabam nem citando. 
Tentamos recuperar, avançar um pouco e citar o concorrente. 

ZORZETTO, 2014 – Às vezes, numa avaliação geral, decidimos por não 
dar. Embora eu tenha uma visão um pouco contrária a isso. Nem sempre 
porque saiu na imprensa a gente tem que deixar de tratar. A forma como 
a gente aborda é muito específica. São reportagens longas, com mais 
profundidade, mostrando e contextualizando melhor do que é possível 
numa notícia de jornal diário. 

GIRARDI, 2014 – Às vezes, a gente não dá. Simplesmente cai a 
matéria... Às vezes, se você tomou um furo de uma coisa muito 
importante aí vai valer o que vale para qualquer editoria. Se descobriram 
a cura da aids (risos) e a gente não viu, vamos recuperar obviamente. Se 
você consegue dar um viés diferente, também pode publicar. 

Quando questionados sobre qual notícia ou “furo” de reportagem dentro da 

área do jornalismo científico mais gostariam de divulgar, a maioria dos entrevistados 

lembrou da cura da aids e do câncer. 

SACOMAN, 2014 – Só me vem à mente clichês, como a cura da aids e a 
cura do câncer. É superclichê de jornalista, isso, mas qualquer um 
gostaria de dar esta notícia. Eu ia até pedir para o repórter deixar eu 
assinar junto... Curas de doenças sempre são buscadas. 

VERSOLATO, 2014 – Aids é um assunto que o jornal adora. Não só o 
jornal, mas os leitores. É um tema que tem um apelo muito grande. 
Qualquer avanço em aids, a repercussão é grande. Se um dia aparecer 
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uma vacina eficaz, vai ser um grande avanço. Câncer também é outro 
assunto que preocupa muito as pessoas. Todo mundo quer saber. As 
três principais doenças que mais interessam às pessoas e, por isso, a 
gente também tem uma atenção especial e a gente tenta fazer mais 
matérias são: câncer, aids e Alzheimer. E são três doenças que não têm 
curas específicas. 

BURGIERMAN, 2014 – Tem uma notícia, que inclusive já demos mais ou 
menos, e que causou muita polêmica.41 Era uma matéria de capa sobre 
a aids. Ela foi anunciada em tom triunfal, a matéria tinha como título 
“Enfim, a cura da aids”. Talvez tenha sido uma radicalização na escolha 
de palavras. Fomos criticados por gente que cobre o assunto por 
participar dessa onda de baixar a guarda das pessoas na prevenção... A 
matéria poderia chamar apenas “A cura da aids”. Efetivamente, ocorreu 
a cura de pacientes de aids e está ocorrendo. Dezenas de pacientes 
foram curados de uma doença que era incurável e sempre letal. A aids 
tem possibilidades reais de cura e tem gente sendo curada. O que não 
tem é um procedimento aprovado, um tratamento acessível para a cura... 

Influência dos jornalistas e dos diretores 

Em estudo que propõe uma distinção entre os valores que as notícias têm 

para os jornalistas e os critérios que elas precisam seguir para serem publicadas, 

conforme as determinações dos veículos de comunicação, Guerra (2014) afirma que 

a primeira “indicaria um ‘ideal’ de notícia ao passo que a segunda indicaria a notícia 

‘possível’, em função das rotinas próprias de cada organização” (2014, p.39). 

No dia a dia da prática do jornalismo, o processo de edição e seleção de 

temas sofre influências políticas e ideológicas dos seus autores e dos proprietários 

dos veículos de comunicação (BURTON, 2005). Isso acontece desde a definição 

das fontes, que podem ser escolhidas pelos jornalistas a partir dos pontos de vista 

que eles querem defender (Sousa, 1999), até a escolha dos temas (Burkett, 1990) 

que passam pelas mãos dos profissionais da comunicação. “Um editor ou redator 

simplesmente gosta de escrever ou ler sobre um assunto, e por isso assume que os 

outros também irão gostar” (BURKETT, 1990, p.50). 

Shoemaker (2014) também ressalta a influência das rotinas dos jornalistas, 

assim como as políticas corporativas ou das organizações onde trabalham, como 

determinante para o processo de definição de temas a serem cobertos pela mídia. 

A divulgação nunca é neutra, como quer o divulgador e o pesquisador, mas 

está impregnada pela história pessoal do sujeito que divulga (KREIZ, 2006). Uma 

reportagem publicada numa revista é uma mensagem que se utiliza de uma 

                                                           
41

 Reportagem “Enfim, a cura da aids”, publicada pela revista Superinteressante em agosto de 2013. Disponível 
em: http://super.abril.com.br/saude/cura-aids-762959.shtml. Acesso em: 12 jan. 2015. 
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linguagem incrustada nas informações, ideologias e impressões do seu autor (PIPPI; 

PERUZZOLO, 2003). 

Burton (2005) acredita que o próprio formato da elaboração das notícias, com 

informações objetivas e padronizadas, ajuda os proprietários dos veículos de 

comunicação a exercer controle sobre as informações divulgadas. Ele explica que os 

autores das notícias são obrigados a seguir um padrão na produção dos textos, que 

acaba por restringir argumentos que levem o público a refletir sobre o tema em 

questão, ficando assim mais propensos a transmitir apenas a informação que os 

diretores dos veículos querem. 

Já Gomes, Mello e Taveira (2003) observaram parcialidade na cobertura de 

ciências nas revistas Veja, IstoÉ e Época. A partir de um levantamento feito com as 

edições destas revistas, publicadas entre 3 de julho e 25 de setembro de 2002, eles 

encontraram expressões e construções que denotam a opinião de quem as escreve: 

Essa parcialidade pode ser claramente observada nas expressões que não 
têm outra função que não seja expressar opinião, como adjetivos e 
superlativos do tipo “o mais importante”, “o renomadíssimo”, “é 
inadmissível”, “é muito importante” e “vamos ver se agora dá certo” 
(GOMES; MELLO; TAVEIRA, 2003, p.234). 

Ao analisar a ética dos jornalistas, Bucci (2000) observa que tal valor terá 

influência direta da empresa em que o profissional presta serviço, pois é a partir dela 

que se conceituarão os métodos de trabalho: 

No aspecto específico do conflito de interesse, não é incomum que jornais, 
emissoras e editoras de revistas adotem normas internas para seus 
funcionários (BUCCI, 2000, p.116). 

Bucci (2000) acredita, porém, que o que leva um empresário a tentar evitar o 

conflito de interesses é a sua clareza de visão, pois se seus veículos perderem a 

independência, seus negócios irão mal. 

Versolato e Lopes, da Folha, disseram que já produziram reportagens a partir 

de pedidos de pessoas relacionadas ao jornal, mas que isso não é frequente no 

jornalismo científico. Já Girardi, do Estadão, disse nunca ter feito, mas comentou 

que é mais comum ocorrer esse tipo de pedido para denunciar problemas na área 

da saúde. 

VERSOLATO, 2014 – Eu me lembro de uma matéria que eu fiz, proposta 
por uma repórter de Brasília, que falava sobre um transtorno que parecia 
ser déficit de atenção... Já aconteceu também de casos relacionados aos 
nossos familiares. Mas enfim, nunca é uma coisa obrigatória. Tipo: meu 
pai teve uma doença e precisamos fazer uma matéria. As pautas podem 
surgir assim e a gente discute nas reuniões. 
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LOPES, 2014 – Isso é natural. Tá acontecendo com uma pessoa no meu 
entorno, e surge a pergunta: “será que isso não é pauta?” Mas às vezes 
tem o lado ruim, que é alguém das instâncias superiores te pedir uma 
coisa sem evidências. Por exemplo, a Fulana e a Cicrana estão com a 
doença tal, então ‘deve ter uma epidemia na cidade’, mas não tem nada 
a ver. Três ou quatro casos de uma doença ali perto da pessoa, por 
acaso, e ela acha que é uma coisa muito mais ampla. Então, tem que 
tomar cuidado com isso, mas a tentação para fazer isso é realmente 
forte. 

GIRARDI, 2014 – Às vezes, acontece sim, mas não acho tão comum. 
Comigo nunca aconteceu, mas já vi acontecer com algumas pessoas. 
Acontece muito com saúde, mas essa saúde tipo denúncia. Alguém 
conhece alguém que ficou horas para ser atendido e acaba se tornando 
personagem. Acontece também muito da saúde do famoso. Por 
exemplo, um famoso morreu. Aí você vai lá fazer uma matéria sobre a 
doença esquisita que ele morreu. 

Os jornalistas foram questionados, também, sobre possíveis interferências 

dos diretores dos jornais e revistas, nas publicações, mas responderam que isso é 

raro de acontecer dentro da cobertura do jornalismo científico: 

VERSOLATO, 2014 – Na nossa editoria nunca teve essa ingerência e 
pedido de mudança. Só tem sempre uma certificação de que está tudo 
certo. A matéria que fizemos sobre a maconha, na semana passada, 
tinha como título alguma coisa assim: “Anvisa estuda liberar substância 
derivada da maconha”. Mas aí foi sugerido colocar que “um dos 
componentes da maconha pode ser liberado para fins medicinais”. 
Então, às vezes, tem o pedido de buscar a maior precisão possível para 
causar menos problemas, né? Menos barulho. 

BURGIERMAN, 2014 – Não vou dizer que nunca tivemos problemas, 
mas você ficaria surpreso com o nível de liberdade editorial que a gente 
tem aqui. A gente meio que pode fazer o que a gente quiser, desde que 
seja do interesse do leitor... 

Até na Pesquisa Fapesp, que é financiada por essa fundação pública, Zorzetto 

disse existir uma grande liberdade na escolha e no modo de abordar os temas: 

ZORZETTO, 2014 – Eu considero a influência deles (FAPESP) muito 
pequena. Temos uma liberdade bastante grande de abordar os temas. 
Claro, é uma revista ligada à Fundação. A gente tenta adequar as pautas 
e prezamos muito pela qualidade do texto. Cada matéria passa por 
muitas leituras antes de ser publicada. 

Pedindo para não ser identificado, um dos entrevistados revelou que, às 

vezes, familiares ou pessoas próximas dos diretores do veículo em questão enviam 

carta ou ligam para a redação indicando problemas de infraestrutura no bairro onde 

vivem. Tais críticas, segundo o jornalista entrevistado, geralmente são publicadas. 
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Pensando no público / audiência 

Além de Wolf (1994), Guerra (2014) também explora o interesse dos 

jornalistas em atender ao público como critério de definição das pautas e de escolha 

das notícias. 

Os valores-notícias funcionam, portanto, como idealizações do espectador 
real, a partir dos quais os jornalistas podem supor qual é o seu interlocutor, 
esforçando-se para adequar a sua oferta de informações aos interesses 
presumidos da audiência (WOLF, 2014, p.43) 

Durante as entrevistas, Versolato, da Folha, Girardi, do Estadão e 

Burgierman, da Super, lembraram o interesse do público como determinante na 

definição das notícias sobre ciência e saúde. 

VERSOLATO, 2014 – O interesse do leitor é muito importante, claro. Se 
eu vou falar, por exemplo, de um novo teste para o câncer de próstata a 
ser adotado no SUS em breve, ele vai ganhar mais destaque do que um 
estudo ainda em fase inicial com roedores. 

GIRARDI, 2014 – O jornal todo está menor do que há alguns anos. Aí, só 
entra o que se entende que tem mais interesse por parte do leitor. 

BURGIERMAN, 2014 – Fazemos muita força para que o critério único 
seja o interesse do leitor. Como é que a gente sabe o interesse de quem 
lê? Em partes, a gente tenta ter uma equipe de redação diversa 
suficiente para refletir o mundo lá fora. A gente tenta juntar, na nossa 
equipe, gente com interesses diversos suficientes. Assim, os assuntos 
que estão interessando pra gente, provavelmente estão interessando pra 
quem está lá fora. 

Urbim (2014), também da Super, contou que costuma propor pautas sobre 

temas que já fizeram sucesso em edições anteriores da revista, o que já sugere um 

interesse prévio dos leitores. 

URBIM, 2014 – E outro (aspecto que utilizo para propor as pautas) é 
mais um feeling de assuntos que sabemos que, historicamente, tiveram 
vendagens boas na Super. Talvez propor uma abordagem de outro 
ângulo sobre o assunto. 

Interesses das fontes 

Na mídia, as mensagens sempre vêm de algum lugar e são pagas por 

alguém. As interpretações das notícias podem ser bem mais apropriadas se 

entendermos suas fontes, quem as produz, como as produz e quem as financia 

(DIMBLEBY; BURTON, 1990). 

Isso também vale para o jornalismo científico, pois a ciência tem produzido 

suas mercadorias. A procura por informações sigilosas e a oferta de informações 

endereçadas têm se tornado rotina da divulgação científica na mídia (SILVA, 2003). 

“Não tem sido fácil, quase sempre, estabelecer distinção entre informação e 
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marketing na cobertura jornalística sobre o universo da produção científica” (SILVA, 

2003, p. 80). 

Com o propósito de fazer os entrevistados comentarem sobre possíveis 

interesses em suas pautas sobre jornalismo científico, eles foram questionados 

sobre quais fontes mereciam cuidado especial no trato. Urbim, da Super, disse que 

fica mais atento às informações sobre nutrição e curas milagrosas. Lopes, da Folha, 

aos temas sobre meio ambiente e Girardi, do Estadão, disse que todas as fontes 

merecem atenção. 

URBIM, 2014 – Essas coisas que atraem mais interesse, como nutrição, 
curas e coisas que tendem a dar mais ibope, a gente tem que ficar mais 
atento ainda, pois de repente eles estão recortando alguma parte 
específica daquele estudo e dando ênfase para um resultado que não 
corresponde ao dado real do estudo. 

LOPES, 2014 – Na cobertura de temas sobre meio ambiente, existe uma 
questão partidária mais forte. Tanto ONGs ambientais, como ONGs 
ruralistas, por exemplo, você precisa ficar um pouco mais alerta. 

GIRARDI, 2014 – Na verdade, todo mundo vai querer bombar o seu 
lado. Em geral temos que tomar cuidado. 

Em relação às assessorias de imprensa, os jornalistas disseram que elas têm 

a sua importância ao facilitar a marcação de entrevistas, mas que também merecem 

cuidado especial. 

BURGIERMAN, 2014 – Eventualmente precisamos trabalhar por meio 
das assessorias por decisões das nossas fontes. Quando tá todo mundo 
com demanda demais, as assessorias ajudam a organizar essas 
demandas, e tem ótimos assessores que nos ajudam nisso. Procuramos 
não deixar pautar pelas assessorias. A gente lê os releases. Aqueles que 
nunca trazem informação nenhuma, a gente cancela a assinatura. 

VERSOLATO, 2014 – As assessorias dos hospitais ajudam bastante. As 
das universidades, eu acho que são quase inexistentes. Elas quase que 
não entram em contato. Não têm um trabalho muito proativo. Quando a 
gente pede, eles nos ajudam marcando uma entrevista para a pauta. As 
assessorias atrapalham quando começam a se intrometer muito, 
quando, no momento da pauta, ficam interferindo, ou quando ficam 
ligando muito para saber se vai sair a notícia. 

GIRARDI, 2014 – A assessoria do órgão oficial, em geral, ajuda. Mas 
aquele tipo de assessor de imprensa que fica ligando e perguntando: 
“Vocês cobrem sustentabilidade?” só toma meu tempo. Não ajuda em 
nada, quase. Mas se eu estou fazendo uma matéria sobre a 
contaminação de uma empresa em algum lugar, eu vou precisar da 
assessoria de imprensa para ter o lado deles. Então, eu acho que a 
assessoria de imprensa de empresa acaba funcionando muito mais 
quando você vai procurar eles do que esta que tenta ser proativa. Mas 
de órgão público, pesquisador, às vezes ajuda. 

LOPES, 2014 – Ele (assessor de imprensa) é bom porque, às vezes, a 
gente precisa de uma fonte e bate um desespero para conseguir alguém 
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pra falar de uma pauta que não necessariamente a gente esteja 
buscando. Por exemplo, um artista está doente e alguém da Ilustrada 
(caderno sobre arte e cultura da Folha) precisa de uma fonte para falar 
sobre a doença do cara. A gente liga para o assessor e resolve, mas 
para o dia a dia, e para as pautas melhores, digamos assim, a 
assessoria muito mais atrapalha do que ajuda. 

Urbim, da Super, e Lopes, da Folha, contaram que já passaram por situações 

com suas fontes que poderiam gerar algum tipo de conflito de interesse. Em ambos 

os casos, houve o convite por parte de uma instituição que realiza coleta de sangue 

do cordão umbilical. 

URBIM, 2014 – Teve uma matéria que eu editei, em 2013, que falava 
sobre bancos privados e públicos de cordão umbilical. A matéria indicava 
que bancos públicos com material genético mais variado fazia mais 
sentido do que os bancos privados. Ao sair essa matéria, entrou em 
contato comigo uma assessora de um desses bancos privados, me 
convidando para visitar e conhecer. Eu fiquei com a impressão que a 
intenção deles era que eu visitasse. E quando ficaram sabendo que a 
minha mulher estava grávida, eles me propuseram uma cortesia para 
utilizar o banco. Parecia que a intenção deles era que eu conhecesse e, 
de repente, fizesse uma nova matéria. Eu disse que poderia ir e 
conhecer, mas que a minha opinião como editor não iria mudar. 

LOPES, 2014 – Recentemente, eu passei por uma questão com os 
bancos privados de cordão umbilical, que estavam montando um comitê 
de ética e eles queriam um profissional de comunicação no comitê. Eles 
me convidaram para participar, mas eu achei que não era o caso, pois 
poderia criar um conflito de interesse para o meu lado. 

Interesses dos anunciantes / lobbying 

Grande parte do jornalismo científico feito no Brasil e no mundo recebe 

financiamento direto ou indireto das empresas multinacionais. Elas compram 

anúncios ou fazem parceria com as instituições de mídia e, em troca desse aporte 

financeiro, esperam para dar publicidade às suas realizações (BUENO, 1988). 

“A propaganda paga, pesadamente, pela comunicação e espera ver 

resultados”, afirma Dimbleby e Burton (1999, p. 177). A publicidade nos jornais e 

revistas tem, por objetivo, persuadir os leitores, mas também os proprietários desses 

veículos, que acabam por produzir matérias que atinjam a audiência objetivada 

pelos anunciantes (DIMBLEBY; BURTON, 1999). 

Crítico dos publieditoriais, Bueno (2006) os considera anúncios disfarçados de 

matérias pagas. Embora reconheça que exista uma crise financeira no jornalismo 

impresso, cuja dificuldade é conseguir anunciantes suficientes para manter as 

infraestruturas dos jornais e das revistas, o pesquisador acredita que a mídia “irá para 

o fundo do poço, se abrir mão da sua autonomia em pautar matérias” (BUENO, 2006). 
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Para Bueno (2006), não existe “almoço grátis” para profissionais que cobrem 

a área de ciências e tecnologia. Ele explica que a produção e a pesquisa científica é 

cara, o que significa que os patrocinadores dessa área exigem algumas 

compensações. As indústrias farmacêutica, bélica e de biotecnologia, por exemplo, 

financiam projetos de pesquisa, mas impõem condições às equipes que os 

desenvolvem, como as propagandas disfarçadas de notícias. 

Sempre alguém paga a conta. E, no mundo do capital, cedo ou tarde, a 
fatura acaba chegando. Quando você estiver comendo de graça, lembre-se: 
o prato pode ser indigesto para a sociedade. Não engula, portanto, qualquer 
coisa: dependendo de quem financia o almoço, a intoxicação é certa 
(BUENO, 2006). 

Ao defender o dever da liberdade da imprensa, Bucci (2009) ressalta que os 

jornalistas devem recusar qualquer vínculo com instituições que tenham ou 

aparentam ter interesses comerciais com os assuntos que eles venham a noticiar: 

O jornalista não deve permitir que agendas, causas, ou doutrinas 
totalizantes de uma parte da sociedade – venham elas de ONGs, de igrejas, 
de governos, grandes corporações, de partidos, de onde vierem – 
contaminem seu trabalho. É mais adequado que ele procure desvincular-se 
material e formalmente desses pólos de poder e de influência, sem que isso 
signifique desmerecer a legitimidade que eles têm. Mas, atenção, a 
liberdade de imprensa começa mesmo pela independência em relação ao 
governo (BUCCI, 2009, p.116-117). 

A persuasão dos anunciantes para com os jornalistas pode vir também 

através do apoio financeiro para viagens e cobertura de eventos (BUENO, 2006). 

Nos veículos de comunicação analisados, os convites para viagens são aceitos, 

mas, segundo os entrevistados, há várias condições, como a não obrigatoriedade 

em divulgar o assunto em questão, caso não julguem interessante ao leitor. 

O Estadão, segundo Girardi e Sacoman, raramente aceita convite para 

viagens feito por instituições privadas: 

GIRARDI, 2014 – Temos restrições para os convites. Por exemplo, 
convites de empresas, normalmente, não aceitamos, mas de ONGs e 
governo, a tendência é aceitarmos. Mas os casos são avaliados um a 
um. Cada convite que a gente recebe, temos que passar para a diretoria 
de redação avaliar. 

SACOMAN, 2014 – Se é um evento muito importante, a gente até pode 
ir. Por exemplo, recentemente, a gente foi para o Japão para o IPCC 
(Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU). Se não 
for sair pautas relevantes, a gente nem considera. A preferência sempre 
é ir por conta própria mesmo. 

Na Folha e na Super, dependendo da situação, até convites das instituições 

privadas podem ser aceitos, mas, segundo relato dos jornalistas entrevistados, 

também é consenso não divulgar nada que não for de grande interesse dos leitores. 
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LOPES, 2014 – Tem um pedido geral para restringir viagens pagas por 
quem quer que seja de maneira geral, mas isso é uma coisa flexível que 
pode ser discutida. 

VERSOLATO, 2014 – A gente só aceita as viagens afirmando que não 
nos responsabilizamos em escrever nenhuma matéria sobre o que foi 
discutido no evento. Eu mesmo já fui viajar e não escrevi nada sobre o 
medicamento do laboratório que me convidou. Se não é interessante, a 
gente não escreve. Assinamos um contrato com a assessoria que nos 
convidou. 

BURGIERMAN, 2014 – As regras tradicionais da (editora) Abril são de 
que a gente não pode aceitar nada. Temos conversado bastante e a 
ideia é de que não podemos prejudicar nosso público diante dessa regra. 
O atendimento do interesse do nosso público é mais importante que 
essa regra. A gente vai aceitar convites que nos deem acesso às 
histórias que são de interesse do nosso público. 

A Super também realiza publieditoriais, mas, conforme explica Burgierman, 

tratam-se de conteúdos extras para a revista e que ficam claros que estão sendo 

patrocinados: 

BURGIERMAN, 2014 – Fizemos, recentemente, uma matéria para a 
Honda. Eles têm, no centro da ideia da campanha deles, o apelo pela 
razão e pela emoção. Fizemos uma matéria sobre isso. É uma matéria 
extra. O leitor não perdeu nenhuma página por isso. Entraram seis 
páginas, além das 60 que a gente tem sempre, e está escrito no abre da 
matéria: “Conteúdo produzido pela equipe da Super com patrocínio da 
Honda”... Os caras deram dinheiro pra gente e com esse dinheiro 
pudemos financiar a produção daquela matéria. Sobrou um tanto que 
pode ajudar a financiar o resto da revista. Eu não vejo problemas com 
isso. Transparência. 

No Estadão e na Folha, a informação de que o repórter viajou a convite de 

determinada instituição para cobrir aquele assunto geralmente vem explícita no final 

da matéria. Na Super, Burgierman disse que sempre fica claro que houve um convite 

para participar daquele evento, mas nem sempre a informação vem através de uma 

frase explícita. 

BURGIERMAN, 2014 – A gente busca ser o mais transparente possível. 
Não é informado assim de maneira burocrática: “a reportagem viajou a 
convite de tal instituição”. É informado dentro da narrativa, mostrando por 
que aquilo está acontecendo... Quando um repórter viaja a convite, 
assim como eu vou checar se as informações estão corretas, eu também 
vou ver se está claro para o nosso público o que aconteceu. Vai ter cada 
vez mais isso. Até porque a gente precisa de certos convites para ter 
acesso às histórias extraordinárias. Eu preciso ter um repórter no espaço 
quando tiver um voo espacial. Não vai dar para eu pagar do meu borderô 
editorial. 

A situação da Pesquisa Fapesp é um pouco diferente dos demais veículos 

analisados. Apesar de ter alguns anunciantes, a revista é financiada por essa 

fundação. Zorzetto disse que a garantia de receita financeira para as edições ajuda 



92 

 

na isenção da cobertura de qualquer assunto, mas acredita que, assim como 

qualquer outra mídia, existem os interesses daquele que dirige e financia o projeto; 

no caso, a FAPESP. 

ZORZETTO, 2014 – A FAPESP considera a revista sendo uma forma 
importante de prestação de contas com o público. Não vamos depender 
do anúncio para sobreviver. De certo modo, isso pode dar também um 
pouco mais de liberdade. Quando você trabalha em jornal diário, você 
percebe que, implicitamente, têm alguns assuntos que são complicados 
de falar e que há interesses por detrás. Nenhum lugar é isento. Por mais 
que tente ser, tenho dúvidas que consiga. Aqui tem o interesse da 
FAPESP também. Não consigo ver a isenção em nenhum veículo 
público, como este, como nos privados também. Quando eu trabalhei na 
Folha, eu ouvia que determinado tema tínhamos que tratar com cuidado. 

Um dos setores mais interessados na divulgação científica na mídia é a 

indústria farmacêutica (BUENO, 2006; ANGELL, 2014). Em “A verdade sobre os 

laboratórios farmacêuticos”, Márcia Angell (2014), professora sênior do 

Departamento de Medicina Social da Universidade de Harvard e ex-editora-chefe do 

New England Journal of Medicine, explora o lobby deste setor comercial nos 

Estados Unidos. Também grafado por lóbi ou lobbying, tal prática é definida pelo 

dicionário Aurélio como “pressão para atingir determinados objetivos ou para 

defender determinados interesses”. 

Angell (2014) coloca a indústria de venda de medicamentos entre as 

atividades mais lucrativas e corruptas do mundo, com influência em vários setores 

do governo e na imprensa. “A indústria farmacêutica vem pondo cada vez mais 

recursos na formação e no apoio a organizações ostensivamente espontâneas para 

defender seus interesses na mídia” (ANGELL, 2014, p.211). 

O Public Citizen, grupo de defesa dos direitos de consumidores nos Estados 

Unidos, informa que, de 1997 a 2002, os laboratórios farmacêuticos gastaram 

aproximadamente US$478 milhões em lobby. Em 2003, documentos obtidos pelo 

jornal The New York Times revelaram os planos da PhRMA (a organização que 

representa as principais empresas farmacêuticas dos Estados Unidos) de comprar 

influência junto a instâncias governamentais, como o FDA – a agência norte-

americana de regulamentação de alimentos e medicamentos. Segundo conta Angell 

(2014), mais de US$12 milhões seriam gastos nessa estratégia da PhRMA para 

apoiar organizações de médicos, pacientes, acadêmicos e de minoras raciais que 

defendessem as ideias compatíveis dos laboratórios. Outro milhão seria gasto numa 

rede de economistas e formadores de opinião que se posicionassem contra os 
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regulamentos federais de controle de preços, por meio de artigos e depoimentos nos 

veículos de comunicação de massa. 

No Brasil, a própria Folha já denunciou o lobby da indústria farmacêutica junto 

a farmacêuticos e médicos para incentivar a venda de determinados medicamentos. 

Em “Farmácia espiona médicos para laboratórios”, a jornalista Claudia Collucci conta 

que, em troca de brindes ou dinheiro, drogarias atuam para a indústria de remédios, 

vigiando as receitas prescritas pelos médicos, o que acaba por pressionar os 

profissionais da saúde a indicar produtos da marca que representam. 

Outra reportagem, também de Collucci, na Folha, traz depoimentos de 

médicos criticando a relação promíscua com a indústria farmacêutica. “Muitos se 

transformaram em garotos-propaganda de luxo dos laboratórios”, disse o 

cardiologista Roberto Luiz d'Ávila. No mesmo texto, o clínico-geral Antonio Carlos 

Lopes, professor titular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente 

da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), revela ter sofrido pressões para 

publicar artigos científicos financiados por laboratórios em troca da compra de 

anúncios na revista da SBCM. 

Em novembro de 2012, a revista Caros Amigos lançou uma edição especial 

sobre os interesses privados no sistema público de saúde tendo, como foco de uma 

das reportagens, o lobby indireto da indústria farmacêutica na mídia. A partir de 

entrevistas com pesquisadores da área da comunicação, o texto de Leonardo Dalla 

Valle lembra que, entre as várias representações sobre saúde que circulam na 

mídia, a mais frequente é a visão da saúde como doença. Segundo a reportagem, 

isso já sugere a influência dos laboratórios nas pautas, pois geralmente doenças são 

enfrentadas com medicamentos. 

Assim como observado por Angell (2014), nos Estados Unidos, a Caros 

Amigos ressalta que o lobby da indústria farmacêutica sob a mídia brasileira não é 

exercido diretamente sobre os meios de comunicação e seus profissionais, mas 

sobre as fontes das matérias. 

Segundo a reportagem da Caros Amigos, a divulgação das pesquisas 

realizadas pela indústria farmacêutica segue uma lógica própria: jornalistas que 

cobrem o tema são seduzidos a participarem de debates, palestras, cafés da manhã 

e brunchs com os médicos responsáveis pelas pesquisas. Tais pesquisadores, no 

entanto, se tornam fontes das matérias dos jornalistas ali presentes, embora tenham 

ligação com o laboratório que financiou a pesquisa. 
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Poucos jornalistas são críticos diante desses fatos, ou seja, divulgam fontes 
extremamente favoráveis ao uso de medicamentos para tudo. Não devemos 
negar os medicamentos, mas é preciso apuração mais detalhada sobre qual 
a indústria que está por trás de tal droga e como ela realiza suas pesquisas 
(BORTOLIERO, 2012, p.28). 

Sacoman, do Estadão, e Lopes, da Folha, contaram que são frequentemente 
contatados por pessoas ligadas à indústria farmacêutica com o propósito de 
divulgarem notícias relacionadas aos laboratórios. 

SACOMAN, 2014 – O que acontece muito na área de saúde e ciência é, 
por exemplo, o convite para cobrir um congresso a convite de um 
laboratório. Não podemos. Cada caso é estudado. Eventualmente, 
aceitamos convite, mas tem que ser uma coisa que não corra o risco de 
pautar o evento. 

LOPES, 2014 – Na área da saúde, especificamente, a gente tem uma 
questão que por um lado é um problema e do outro pode ser a solução. 
Estou falando sobre o forte trabalho das assessorias de imprensa. 
Laboratórios e clínicas privadas têm isso muito forte. Eles ficam, ali, 
cortejando os jornalistas, com muito mais intensidade do que na área da 
ciência básica. Tem um interesse financeiro maior por detrás. A coisa é 
um pouco mais complicada. 

Na revista Pesquisa Fapesp, Zorzetto informa que uma das poucas restrições 

existentes é a divulgação de medicamentos em produção por laboratórios privados: 

ZORZETTO, 2014 – Não me lembro de termos feito nenhuma 
reportagem sobre medicamento de algum laboratório. Não que este 
assunto não possa entrar. Às vezes, dentro de uma reportagem mais 
ampla, podemos até citar o medicamento X, que vem sendo testado. 
Mas nunca é foco principal falar que o laboratório X está testando 
determinado medicamento. Que eu me lembre, esta é uma das raras 
restrições que temos aqui. Tudo que é ligado na área da saúde é 
sensível. Eu, no geral, tento ser bastante rigoroso sobre o que vamos 
abordar na área da saúde, pois essas notícias criam muita expectativa 
nos leitores. O leitor que tiver algum interesse naquele assunto vai ficar 
mexido. Mesmo que seja um composto que ainda está na farmácia, e 
que fique claro isto no texto, pode afetar muitas pessoas e criar uma 
expectativa muito grande. Isso tem que ser feito com muito cuidado. 

Em um dos maiores estudos feitos em Portugal sobre saúde na mídia 

impressa, Silva (2011) observou uma influência relevante do setor farmacêutico nas 

notícias. Das 1.545 notícias analisadas entre 1990 e 2004, nos jornais diários 

Público e Correio da Manhã, e no semanário Expresso – todos de abrangência 

nacional –, 8,7% traziam informações relacionadas à indústria farmacêutica, 

sobretudo sobre o consumo e a comercialização de medicamentos. 

Nos Estados Unidos, o conhecimento da imprensa sobre os interesses 

escusos da indústria farmacêutica levou algumas mídias, como o The Washington 

Post, a informar, em editorial, que qualquer pessoa que defendesse a causa dos 

laboratórios, independentemente de quanto parecesse neutro, ou não, passaria por 
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investigação acerca dos seus recursos financeiros. No entanto, quanto mais se 

fecha o cerco contra os financiamentos diretos da indústria farmacêutica para 

médicos e grupos parceiros, mais ela transfere o peso para patrocínio ou pesquisa 

como forma de defesa dos seus interesses (ANGELL, 2014). 

A ex-editora-chefe do New England Journal of Medicine detalha em seu livro o 

caso do laboratório Parke-Davis. Antes de ser comprado pela Pfizer, em 2000, ele 

criou o medicamento Neurotin, para epilepsia, mas, devido ao pouco lucro com as 

vendas, criou um “plano de estratégia de publicações”. Neste plano, a empresa 

patrocinaria uma pesquisa mínima e prepararia artigos para publicações 

especializadas que destacassem a eficácia do medicamento também para 

problemas como transtorno bipolar, insônia, enxaqueca, síndrome da perna inquieta, 

entre outros. 

As pesquisas em si eram tão modestas ou tão mal projetadas que somente 
seria possível tirar delas poucas conclusões válidas. Alguns dos artigos não 
continham qualquer dado novo, somente comentários favoráveis ao 
Neurotina. Empresas de educação médica e comunicação foram 
contratadas para elaborar os artigos e encontrar os autores (ANGELL, 2014, 
pp. 173-174). 

A Parke-Davis também patrocinou congressos e conferências educativas em 

várias partes dos Estados Unidos, onde os “autores” dos estudos descreviam o 

sucesso do medicamento, relata Angell (2014). Em consequência desse plano, o 

Neurotin tornou-se um campeão de venda, chegando a obter US$2,7 bilhões em 

2003, sendo que 80% das suas prescrições não eram para epilepsia. 

“Pesquisa falsa resulta em respostas falsas a questões clínicas. E, depois, 

uma atividade educativa falsa garante que métodos em todos os lugares ouçam a 

respeito dela, para que possam escrever milhões de prescrições com base na 

informação falsa” (ANGELL, 2014, p. 184).  

A prática de lobby e a criação de estratégias indiretas para ludibriar a mídia 

também são observadas em outros setores, como o da agricultura. A jornalista 

francesa Marie Monique Robin (2008) explora em um livro e em um documentário os 

subterfúgios utilizados pela Monsanto – multinacional norte-americana líder em 

produção de herbicida e sementes transgênicas – para conseguir divulgar seus 

produtos. 

Durante quatro anos pesquisando a Monsanto, Robin (2008) expôs, entre 

outros problemas da empresa, a ocultação de dados científicos incômodos sobre os 

danos provocados pela utilização do seu herbicida Roundup para o meio ambiente. 
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Segundo a pesquisadora, a Monsanto atua ainda ocupando cargos na esfera pública 

com seus consultores, corrompendo funcionários do Estado e perseguindo seus 

opositores. No México, onde foram publicados estudos sobre a contaminação por 

transgênicos, funcionários da Monsanto e de empresas especializadas em marketing 

viral, contratados por ela, se fizeram passar por cientistas que não existiam para 

difamar os pesquisadores responsáveis. Tudo isso amparado por um grande suporte 

jurídico, o que acaba por confundir o debate público sobre o assunto. 

A Pfizer, patrocinadora do Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde da 

Folha, informa que teve um faturamento42 no Brasil, em 2013, de R$ 4,1 bilhões, 

somando-se as vendas das áreas de saúde humana e animal. Mundialmente, o 

faturamento da empresa foi de US$ 51,6 bilhões no mesmo ano. Ela é uma entre as 

várias empresas do setor farmacêutico apontadas por Angell (2014) como praticante 

de lobby nos Estados Unidos. 

Contatada pelo pesquisador, a Pfizer, por meio de uma nota divulgada pela 

sua assessoria de imprensa, informou, em julho de 2013, que decidiu apoiar o 

treinamento de ciência e saúde da Folha porque considera tal iniciativa. 

de fundamental importância para fomentar conhecimento e informação em 
ciência e saúde, áreas que despertam grande interesse por parte dos 
leitores. Desta forma, o programa ajuda os trainees a usarem a linguagem 
jornalística para traduzir, de forma clara e didática, as descobertas 
científicas, medicamentos e assuntos em voga na área da saúde 
(Informação pessoal43). 

Ainda de acordo com a nota, 

no Brasil há poucos cursos de especialização em jornalismo em saúde. O 
Programa de Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde veio para 
oferecer boa formação aos profissionais que desejam cobrir estas áreas e 
atender a forte demanda deste público... A Pfizer tem como base de seu 
trabalho a inovação para levar saúde e bem-estar às pessoas em todas as 
etapas da vida. Além disso, faz parte da sua atuação estimular iniciativas e 
projetos que contribuam para levar informações a todos os públicos com 
que se relaciona (Informação pessoal). 

Além desta formação, a Pfizer tem outras parcerias com o jornal. Em 2009, a 

farmacêutica iniciou também o apoio ao programa Folha Memória, que seleciona 

projetos de pesquisas sobre a história do jornalismo brasileiro, ajudando 

investigadores durante seis meses com uma bolsa para custear as despesas do 

estudo no valor de aproximadamente R$ 2.500, em 2012. Esta relação entre o jornal 

                                                           
42

 Disponível em: <http://www.pfizer.com.br/sala-de-imprensa/perfil-institucional>. Acesso em: 19 out. 2013. 
43

 PFIZER. Mensagem recebida por lucas@agenciaaids.com.br em jul 2013. 



97 

 

e o laboratório já foi criticada no fórum virtual Observatório da Imprensa44 pelo 

pesquisador e jornalista Gustavo Barreto. 

Em junho de 2014, a Folha realizou seu 2° Programa de Treinamento em 

Jornalismo de Ciências e Saúde, novamente com apoio institucional da Pfizer. Segundo 

notícia45 publicada no site da Folha, durante quatro semanas sete trainees conversaram 

com repórteres mais experientes, produziram notícias, assistiram a reuniões de pauta 

no jornal, visitaram laboratórios e tiveram palestras com profissionais da área de 

ciências e saúde. O processo seletivo, desta vez, teve 437 inscritos. 

                                                           
44

 Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/industria_farmaceutica_patrocina_programa_sobre
_jornalismo>Acesso em: 2 jul. 2013. 
45

 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/treinamentocienciaesaude/2014/06/1471303-conheca-os-
trainees-do-2-programa-de-treinamento-em-jornalismo-de-ciencia-e-saude.shtml> Acesso em 7 fev. 2015. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

VERSOLATO, 2014 – Por volta das 17h, a gente recebe o espelho (do 
jornal), que mostra as páginas e os espaços já ocupados pelos anúncios. 
A gente adora, é claro, quando temos a página livre, mas é que 
dependendo de como está o espelho, precisamos repensar o formato 
das nossas notícias. Mas quando temos, por exemplo, três assuntos 
muito importantes que não tem como dar outro dia ou que a concorrência 
vai dar também, eu jogo muito limpo com a chefia e mostro a situação. Aí 
eles veem e avaliam se podem tirar ou não (algum anunciante da página 
de ciências). Às vezes acontece de eles tirarem, outras vezes não. 

A participação do pesquisador no processo de seleção do primeiro 

Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde da Folha foi fundamental para a 

definição do tema desta pesquisa. Foi durante o processo de seleção que o 

pesquisador se deparou com a pergunta para a qual buscou respostas durante a 

elaboração desta dissertação: “caso fosse editor da Folha, publicaria ou não os 

resultados da pesquisa que associou uma dieta alimentar – a Dieta do Mediterrâneo, 

enriquecida com castanhas e azeite de oliva – a menores riscos para um AVC e 

doenças cardiovasculares?”. 

Na época, o fato de ter envolvido mais de sete mil pessoas e ter sido 

publicado na conceituada revista científica The New England Journal of Medicine me 

parecia respaldo suficiente para este estudo espanhol ser divulgado à sociedade. 

No entanto, após dois anos refletindo sobre o jornalismo científico e as 

influências a que está submetido, durante a elaboração desta dissertação, a 

resposta à pergunta tornou-se mais complexa e surgiram outros questionamentos: o 

que demonstraram outros estudos que também analisaram o impacto da Dieta do 

Mediterrâneo para a saúde? Destacar a importância das castanhas e do azeite em 

uma dieta milenar não seria apenas uma estratégia da indústria alimentícia para 

incentivar a venda desses produtos? 

As informações publicadas pelos jornais, revistas e outros meios de 

comunicação de massa ajudam a formar opiniões e a determinar comportamentos 

(DIMBLEBY; BURTON, 1990). Por isso, é fundamental que haja muita atenção antes 

da publicação de qualquer notícia sobre ciências. O jornalismo científico exige 

cuidados adicionais na re/construção da informação (CALDAS, 2006) e o bom 

jornalista de ciências precisa trabalhar com o contraditório (TUFFANI, 2003). 

Ele precisa ser capaz de compreender que pode haver uma pauta muito 
mais importante para o leitor do que aquela proposta por uma instituição de 
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pesquisa que o convida para conhecer um laboratório ou para viajar a um 
posto avançado (TUFFANI, 2003). 

Reflexões como essas, agora, fazem parte do dia a dia do pesquisador, que 

também atua como jornalista especializado em ciências, o que reforça a importância 

de se preparar para a prática do jornalismo científico. 

Os sete jornalistas entrevistados para esta pesquisa se disseram a favor de 

algum tipo de formação extra para quem faz jornalismo científico. Essa formação 

pode ser autodidata, a partir de estudos prévios sobre o tema a ser abordado nas 

reportagens, como comentou Urbim (2014 – Informação pessoal), de cursos 

extracurriculares (VERSOLATO, 2014 – Informação pessoal), por meio de 

graduações em áreas das ciências biológicas e exatas (BURGIERMAN, 2014; 

LOPES, 2014 – Informações pessoais); ou como pós-graduação (VOGT, 2014 – 

Informação pessoal). 

A especialização em jornalismo científico também pode ajudar os repórteres e 

editores a lidarem com possíveis conflitos de interesses com as fontes (BUENO, 

2006), assim como com os exigentes – e nem sempre disponíveis – cientistas 

(TAMARA, 2000). Embora a relação entre jornalistas e cientistas apresente sinais de 

que está melhorando, ainda há conflitos, conforme indicaram os jornalistas da Folha 

usando como exemplo a difícil relação do jornal com o neurocientista brasileiro 

Miguel Nicolelis. 

A preparação dos jornalistas na cobertura da área da saúde, que, segundo 

Bueno (1996), ainda tem como desafio a contextualização dos assuntos abordados, 

merece um cuidado ainda mais especial. Para este desafio, o caminho seria a 

descentralização do foco na doença e a diminuição da espetacularização da 

cobertura na área médica, acredita Pessoni (2003). A justificativa do autor para 

diferenciar essa área das outras cobertas pelo jornalismo científico vai ao encontro 

do que disseram os entrevistados para esta pesquisa. Ou seja, a divulgação de 

informações sobre saúde geralmente tem efeito imediato nos leitores. 

Diante disso, os veículos de comunicação social que contam, em suas 

equipes, com profissionais especializados em jornalismo científico tendem a fazer 

uma cobertura sobre ciência mais consciente que os demais sobre o impacto dessas 

notícias. 

Embora a diminuição de espaço para o jornalismo científico tenha sido 

apontada pelos repórteres e editores dos jornais selecionados como um dos maiores 
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obstáculos atuais para o jornalismo científico feito no Brasil, o mesmo não foi 

observado pelos entrevistados das revistas. O problema, também levantado por 

pesquisa da Nature, que associou a diminuição do número de páginas dos jornais à 

perda de emprego por parte dos profissionais que cobrem ciências, carece de mais 

análise. 

Os pesquisadores Carlos Vogt (2014 – Informação Pessoal) e Saad Correa 

(2014 – Informação Pessoal) disseram não perceber esta perda de espaço para o 

jornalismo científico na mídia. Para Vogt, seria preciso estudar se as notícias sobre 

ciências não migraram para outras editorias dos jornais, já que o pesquisador 

observa um aumento da prática do jornalismo científico na TV (canais fechados e 

abertos) e na internet. 

O advento da tecnologia digital também foi lembrado pelos entrevistados 

como um dos fenômenos que tem proporcionado mudanças na divulgação científica 

pela mídia. Além de facilitar contatos dos jornalistas com cientistas e outras fontes 

de informação, as páginas na internet servem como alternativa para a publicação de 

conteúdos que não são aproveitados pelas edições impressas dos jornais e revistas 

por falta de espaço. 

A internet parece, ainda, ter aumentado a interação entre jornalistas e leitores, 

que podem fazer comentários ou perguntas abaixo das notícias. E o ambiente virtual 

também favorece o controle por parte das fontes das notícias, uma vez que muitas 

delas usam seus sites, blogs ou redes sociais para complementar ou explicar as 

informações atribuídas a elas pelos jornalistas em suas reportagens. 

Por outro lado, além de ter provocado, indiretamente, segundo a observação 

de alguns entrevistados, a diminuição de notícias sobre ciências nos jornais, a 

internet ainda tem vários obstáculos a serem superados para se transformar no meio 

de comunicação que, segundo análise da revista Nature, poderá dar às ciências um 

patamar de divulgação nunca antes alcançado. No mundo virtual, as notícias sobre 

ciências tendem a ser acessíveis principalmente para as pessoas mais 

escolarizadas e com prática em navegação on-line. 

O advento da internet parece, ainda, estar mudando as estratégias de 

captação de recursos pela mídia. Os jornais diários, principalmente, têm encontrado 

dificuldades para se adaptar a este novo momento. Dos quatro veículos analisados, 

a Super demonstra ser a que melhor se adaptou à tecnologia digital. Burgierman 

(2014 – Informação pessoal) contou que, mesmo com a popularização da internet, a 
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revista não diminuiu o número de páginas e tem conseguido se sustentar apenas 

com o dinheiro da venda de exemplares. 

Isso não acontece na maioria dos meios de comunicação de massa, 

sobretudo nos grandes jornais diários. Mesmo assim, a Super investiu e tem 

conseguido bom retorno financeiro com a venda de edições especiais para a 

internet, de livros eletrônicos e de revistas com capa em 3D. 

BURGIERMAN, 2014 – Convencemos nosso público que vale a pena 
eles custearem a nossa operação, em vez de deixar o mercado de 
publicidade custear. No caso dos jornais, é o mercado de publicidade 
que custeia. Eles estão numa crise terrível. Quanto mais páginas o jornal 
tem, mais dinheiro eles gastam na operação e menos rentável ele fica. 

Retomando, então, a discussão sobre os possíveis conflitos de interesses 

envolvendo a publicação de notícias sobre ciências, nenhum dos jornalistas 

entrevistados disse já ter recebido algum tipo de determinação para publicar 

informações que agradassem aos patrocinadores. Para eles, a ciência é uma área 

de cobertura que costuma ter menos interesse por parte dos proprietários dos 

veículos de comunicação, o que acaba por representar mais autonomia para os 

editores no momento de decidir o que será ou não divulgado. 

Levando em conta os critérios de noticiabilidade de cada acontecimento, 

notou-se que o impacto da informação divulgada é o aspecto mais lembrado pelos 

jornalistas entrevistados durante a hierarquização das notícias sobre ciências. Todos 

eles se lembraram do interesse que a notícia deve ter para a sociedade, levando em 

conta o número de pessoas envolvidas, ou afetadas, por determinada informação. 

O segundo critério mais lembrado foi “a novidade”, que se enquadra no valor-

notícia denominado por Silva (2014) por conhecimento, mencionado por cinco jornalistas. 

O terceiro se refere ao entretenimento/curiosidade, lembrado por quatro entrevistados. Os 

valores-notícias polêmica e governo foram citados duas vezes. Proeminência, 

tragédia/drama, raridade, proximidade, surpresa e conflito, uma vez cada. 

Embora sejam veículos de comunicação diferentes, com públicos distintos, os 

jornais e as revistas analisadas demonstraram ter alguns dos mesmos valores-

notícias em comum no momento de selecionar as informações sobre ciências que 

serão publicadas (Tabela 5). Isso sugere que esses valores, conforme explica Silva 

(2014), estão atrelados à prática do jornalismo, independentemente se o meio de 

divulgação é o jornal, a revista, a TV ou se o assunto abordado for ciências, esporte 

ou política. 
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No entanto, na Super e na Pesquisa Fapesp, veículos especializados em 

jornalismo científico, a possibilidade de investigar algum assunto com detalhes 

parece ter mais peso no momento de escolher quais serão as notícias a serem 

publicadas. 

BURGIERMAN, 2014 – A gente pega um assunto e tenta contar grandes 
histórias. Isso nos pauta muito mais do que a cobertura do dia a dia... 
Hoje, a gente não está tão interessado nas novidades, nas notícias, nas 
descobertas do laboratório tal, no que foi publicado recentemente... 

ZORZETTO, 2014 – A forma como a gente aborda (os temas) é muito 
específica. São reportagens longas, com mais profundidade, mostrando 
e contextualizando melhor do que é possível numa notícia de jornal 
diário... Nossa revista tem uma informação muito especializada. É 
diferente do leitor médio, que vai comprar o jornal na banca. 

Os jornais analisados também parecem dar valor à investigação. Girardi 

(2014 – Informação pessoal), do Estadão, disse que a investigação é uma das 

melhores possibilidades para se conseguir um “furo” no jornalismo científico. No 

entanto, conforme observado nas conversas informais com os repórteres 

entrevistados, o limite de espaço para as notícias sobre ciências nos jornais acaba 

por desestimular a produção de grandes textos investigativos, com análises mais 

profundas sobre o tema abordado, já que nem sempre ganham notoriedade. Muitas 

vezes, os textos investigativos acabam sendo publicados na página do jornal na 

internet, ou resumidos a poucas linhas na versão impressa, o que é lamentado pelos 

autores – que esperam mais visibilidade para aquele material obtido por meio de 

tanto esforço. 

O fato de a concorrência divulgar um determinado assunto antes também 

pode influenciar no processo de escolha das notícias a serem divulgadas à 

população. Desejo frequente no jornalismo, o “furo”, ou seja, ser o primeiro a noticiar 

um assunto, parece não ter tanto valor na cobertura sobre ciências quanto em outras 

áreas do jornalismo, mas, mesmo assim, ainda se faz determinante. Na Folha, a 

busca pelo furo é essencial. 

Quando são furados e o assunto é “importante”, os jornalistas entrevistados 

disseram que correm para publicar algo horas depois, na internet ou na próxima 

edição impressa, com detalhes de informação que vão além daqueles divulgados 

pela concorrência. A decisão sobre o que é ou não importante, porém, fica a cargo 

dos editores dos jornais ou revistas, que tendem a levar em conta os vários critérios 

de noticiabilidade explorados nesta pesquisa. Entre os assuntos que os jornalistas 

entrevistados mais desejam “dar um furo”, estão as doenças incuráveis e que ainda 
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afetam muitas pessoas, como aids, câncer e Alzheimer, novamente demostrando, 

nestas expectativas, um olhar restrito sobre os demais campos das ciências. 

Na Super, o objetivo principal em relação à concorrência é explorar os temas 

de forma inusitada, e não conseguir um furo. “Queremos ser surpreendentes. Você 

tem que pegar a Super e dizer: ‘Nossa, quanta coisa que eu não sabia’” 

(BURGIERMAN, 2014 – Informação pessoal). Já a Pesquisa Fapesp, mesmo que 

não consiga divulgar o assunto com exclusividade, tem a possibilidade de explorá-lo 

com mais profundidade e detalhes técnicos, pois os pesquisadores são o público-

alvo da revista. 

Os interesses dos jornalistas ou dos proprietários dos veículos de 

comunicação também parecem pesar no processo de escolha sobre o que será 

publicado no jornalismo científico. Segundo os entrevistados, isso é mais comum na 

cobertura de temas sobre saúde, que, muitas vezes, usam os denunciantes como 

personagens das matérias. 

Outro aspecto também levado em conta no momento de pensar nas pautas 

sobre ciências é o interesse específico dos leitores, atrelados ao possível aumento 

de venda de jornais ou revistas. Na Super, a equipe de redação é formada 

propositalmente por pessoas que gostam de assuntos bem diversos da área das 

ciências. O objetivo disso, segundo Burgierman (2014 – Informação pessoal), é 

tentar ter sempre alguém propondo pautas que sejam “as vontades dos leitores”. O 

contato frequente com o público, pelas redes sociais, e a repetição de matérias de 

capa sobre assuntos que já tenham demonstrado ser grande sucesso de venda 

também são estratégias usadas pela revista para agradar aos seus leitores. 

Entre as influências que podem ser consideradas externas, durante o 

processo de sugestão de pautas sobre ciências, destaca-se o trabalho das 

assessorias de imprensa do setor farmacêutico. Embora os jornalistas entrevistados 

demonstrem estar preparados para avaliar quais estudos e pesquisas financiadas 

pelos laboratórios possam interessar à população, ou apenas a esse setor 

comercial, existe uma grande insistência por parte dessas assessorias para divulgar 

suas informações. Parte do setor farmacêutico, assim como o da agricultura, 

desenvolve também estratégias menos evidentes de influenciar a mídia, como 

criando pesquisas falsas, comprando publicações em periódicos científicos ou 

limitando o acesso dos jornalistas às informações de interesse público. A partir das 

informações apresentadas por dois pesquisadores especializados em comunicação, 
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além de quatro editores, dois repórteres e um diretor de redação – estes, atuantes 

no jornalismo científico – observou-se, nesta pesquisa, que existem vários aspectos 

que podem determinar quais informações sobre ciências serão divulgadas ou não à 

sociedade por meio de notícias. 

Como explorado nos estudos de noticiabilidade do italiano Mauro Wolf (1994) 

e da brasileira Gislene Silva (2014), autores que deram base às fundamentações 

teóricas desta dissertação, todo jornalista parece já ter em mente o que é ou não é 

notícia e, diante desta percepção, eles avaliam, caso a caso, o quanto noticiável é 

determinada informação. 

Em todos os veículos analisados, porém, as influências diretas ou indiretas 

por parte dos autores das matérias, dos anunciantes, do governo e das instituições 

privadas, das fontes, dos proprietários ou da concorrência parecem competir, 

durante o processo de escolha das notícias sobre ciências, com aquele que é o 

objetivo primordial do jornalismo: o interesse público. 

As percepções obtidas servem como base para outros estudos sobre o tema. 

Uma nova pesquisa, possivelmente como tese de doutorado, a partir de diferentes 

procedimentos metodológicos, poderá indicar os graus de interesse em diferentes 

notícias sobre ciências, quantificando e comparando o interesse público com os 

demais, observados nesta dissertação. 

 



105 

 

 
REFERÊNCIAS 

ANTENOR, Samuel. Para onde vai a divulgação científica. Revista de Jornalismo 
ESPM, São Paulo, nº 7, p. 64-69, out/nov/dez. 2013. 

BONANNO, Lucas; VASCONCELLOS, Maria da Penha. Transcendendo fronteiras e 
criando notícias: A Agência de Notícias de Resposta ao Sida em Moçambique. 
Saúde & Transformação Social , Florianópolis/SC, v. 5, n. 1, 2014. Disponível 
em http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao>. Acesso 
em: 9 nov. 2014. 

BORTOLIERO, Simone. Com a mídia enferma, a sociedade padece. Caros Amigos , 
São Paulo, nov. 2012. Depoimento a Leonardo Dalla Valle. 

BRUMFIEL, Geoff. Science journalism: Supplanting the old media? Nature , London, 
nº 458, p. 274-277, 18 mar. 2009. Disponível em: 
<http://www.nature.com/news/2009/090318/full/458274a.html>. Acesso em 2 ago. 
2014. 

BUCCI, Eugênio. A imprensa e o dever da liberdade . São Paulo: Contexto, 2009. 

BUCCHI, Massimiano; MAZZOLINI, Renato G. Big science, little news: science 
coverage in the Italian daily press, 1946-1997. Public Understanding of 
Science , London, Thousand Oaks, v.12, n.1, p.7-24. 2003. 

BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo Científico. Comtexto Comunicação e 
Pesquisa . Texto para aula de curso à distância, no ar desde 2006. Disponível em: 
<http://www.comunicacaoadistancia.com.br/aulas_jor-cie/curso_jor-
cientifico/individual_aula01.asp>. Acesso em: 11 mar. 2014. 

BURKETT, Warren. Jornalismo científico : como escrever sobre ciência, medicina e 
alta tecnologia para os meios de comunicação. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990. 

CALDAS, Graça; MACEDO, Mônica. A formação de jornalistas científicos no Brasil. 
Revista Pesquisa Fapesp , São Paulo, ed. 47, out. 2009. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/1999/10/01/a-formacao-de-jornalistas-cientificos-
no-brasil/>. Acesso em: 3 ago. 2014. 

CALDAS, Graça et al. O desafio da formação em Jornalismo Científico. 
Academia.edu . Porto Alegre/RS, 2006. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/855133/O_desafio_da_formação_em_Jornalismo_Cie
ntífico>. Acesso em: 2 abr. 2014. 

CALVO HERNANDO, Manuel. Teoria e técnica do jornalismo científico . São 
Paulo: ECA/USP, 1970. 



106 

 

CALVO HERNANDO, Manuel. El Nuevo periodismo de la ciencia . Quito: Quipus / 
Ciespal, 1999. 

CARVALHO, Alessandra Pinto de. A ciência em revista : um estudo dos casos de 
Globo Ciência e Superinteressante. 1996. 178 p. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 1996. 

CAVALCANTI, Fabiane Gonçalves. Jornalistas e cientistas: os entraves de um 
diálogo. In: LOPES, Boanerges; NASCIMENTO, Josias. (Orgs.). Saúde & 
Imprensa : o público que se dane. Rio de Janeiro: Mauad, 1996, v. , p. 91-100. 

COLLUCCI, Cláudia. Farmácia espiona médicos para laboratórios. Folha de 
S.Paulo , São Paulo, 4 set. 2005. Cotidiano. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u112686.shtml> Acesso em: 16 
jan. 2015. 

D’AVILLA, Roberto Luiz. Médicos denunciam favores de laboratórios. Folha de 
S.Paulo , São Paulo, 29 ago. 2005. Cotidiano. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2908200501.htm> Acesso em: 16 jan. 
2015. Depoimento a Cláudia Collucci. 

DESTÁCIO, Mauro Celso. Jornalismo científico e divulgação científica. In: KREINZ, 
Glória; PAVAN, Crodowaldo (Orgs.). Ética e divulgação científica : Os desafios 
do novo século. São Paulo: NJR/ECA/USP, 2002. 

FALCÃO, Verônica. Dupla hélice. In: VILAS BOAS, Sergio (Org.). Formação & 
informação científica : jornalismo para iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 
2005. 

FRANÇA, Martha San Juan. Divulgação ou jornalismo? In: VILAS BOAS, Sergio 
(Org.). Formação & informação científica : jornalismo para iniciados e leigos. 
São Paulo: Summus, 2005. 

FRIAS FILHO, Otávio. Novos em Folha: Programa de Treinamento do Jornal 
Completa 25 anos. Folha de S.Paulo , São Paulo, 3 abr 2013. Poder, p.A7. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/1256372-novos-em-folha-
programa-de-treinamento-completa-25-anos.shtml>. Acesso em: 19 out. 2013. 

GARCIA, Sâmia de Christo; BARICHELLO, Eugênia Mariano da Rocha. A 
percepção de jornalistas e pesquisadores sobre a divulgação de ciência. In: 
SILVEIRA, Ada C. Machado (Org.). Divulgação científica e tecnologias de 
informação e comunicação . Santa Maria/RS: FACOS-UFSM, 2003. 

GERAQUE, Eduardo. Sistemas ecológicos. In: VILAS BOAS, Sergio (Org.). 
Formação & informação científica : jornalismo para iniciados e leigos. São 
Paulo: Summus, 2005. 



107 

 

GIACOMELLI, Ivan Luiz. Critérios de noticiabilidade e o fotojornalismo. In: SILVA, 
Gislene; SILVA, Marcos Paulo da; FERNANDES, Mário Luiz (Orgs.). Critérios de 
noticiabilidade : problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

GOMES, Isaltina Maria de Azevedo Mello; HOLZBACH, Ariane Diniz; TAVEIRA, 
Marchezan Albuquerque. Mídia impressa e construção da identidade de ciência. 
In: SILVEIRA, Ada Cristina Machado (Org.). Divulgação científica e tecnologias 
de informação e comunicação . Santa Maria/RS: FACOS-UFSM, 2003. 

GUERRA, Josenildo Luiz. Uma discussão sobre o conceito de valor-notícia. In: 
SILVA, Gislene; SILVA, Marcos Paulo da; FERNANDES, Mário Luiz (Orgs.). 
Critérios de noticiabilidade : problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: 
Insular, 2014. 

IVANISSEVICH, Alicia. A mídia como intérprete. In: VILAS BOAS, Sergio (Org.). 
Formação & informação científica : jornalismo para iniciados e leigos. São 
Paulo: Summus, 2005. 

KREINZ, Glória; MARCONDES FILHO, Ciro; PAVAN, Crodowaldo (Orgs.). Círculos 
crescentes : Pesquisa e história na divulgação científica brasileira. São Paulo: 
NJR/ECA/USP, 2006. 

KREINZ, Glória; PAVAN, Crodowaldo; MARCONDES FILHO, Ciro (Orgs.). Feira de 
Reis: Cem anos de divulgação científica no Brasil: Homenagem a José Reis. São 
Paulo: NJR/ECA/USP, 2007. 

KRIEGHBAUM, Hillier. A ciência e os meios de comunicação de massa . Rio de 
Janeiro: Edições Correio da Manhã, 1970. 

KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo, saúde e cidadania. Interface : comunicação, 
saúde, educação, Botucatu/SP, v.4, no 6, p. 181-186, fev. 2000. 

KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo e saúde na era neoliberal. In: Revista Saúde e 
Sociedade , v.11, Nº 1, p. 95-103, jan-jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/viewFile/7072/8541>. 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia . São Paulo: Ática, 2006. 

LAJOLO, Franco Maria. Divulgação científica e responsabilidade. In: KREINZ, Glória; 
MARCONDES FILHO, Ciro; PAVAN, Crodowaldo (Orgs.). Círculos crescentes : 
Pesquisa e história na divulgação científica brasileira. São Paulo: NJR/ECA/USP, 
2006, pp.81-84. 

LIMA, Leila Cristina Bonfietti; CALDAS, Maria das Graças Conde. Comunicação 
Pública da Ciência e a Fapesp. In: XVI Seminário de Teses em Andamento, 2011, 
Campinas. Anais do Seta, v.5, p.508-520, 2010. 



108 

 

 
LOPES, Antonio Carlos. Médicos denunciam favores de laboratórios. Folha de 

S.Paulo , São Paulo, 29 ago. 2005. Cotidiano. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2908200501.htm> Acesso em: 16 jan. 
2015. Depoimento a Cláudia Collucci. 

LUIZ, Olinda do Carmo. Jornalismo e comunicação da ciência . Santo André/SP: 
Mídia Alternativa, 2004. (Coleção Temas Interdisciplinares) 

MASSARANI, Luisa; DAL COL, Franciane; BUYS, Bruno, ALMEIDA, Carla. A 
cobertura de ciência por jornais diários: em pauta a pesquisa nacional na 
Argentina, no Brasil e no México. Razón y Palabra , Cidade do México, n.65. 
Disponível em <http://www.razonypalabra.org.mx/N/n65/actual/lmassarani.html>. 
Acesso em 8 nov. 2014. 

MECHANIC, David. The media, public perceptions & health, and health policy. 
Houston Journal of Health Law & Policy, v.5, p.187-211, dec. 2005. Disponível em 
<https://www.law.uh.edu/hjhlp/Issues/Vol_52/Mechanic.pdf>. 

MEDEIROS, Flávia Natércia da Silva; RAMALHO, Marina; MASSARANI, Luisa. A 
ciência na primeira página: análise das capas de três jornais brasileiros. Revista 
História, Ciências, Saúde , Manguinhos/RJ, v.17. n.2, p.434-454, abr-jun. 2010. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
59702010000200010&script=sci_arttext>. Acesso em 5 set. 2014. 

MELO, Endil Tamara de. Jornalismo científico: no interior da “Torre de Marfim”. 
2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – 
Jornalismo) – Universidade de Passo Fundo/RS, 2000. Disponível em 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalismo_cien
tifico/artigo18.php>. Acesso em: 2 jun. 2014. 

MELO, José Marques de. Impasses do jornalismo científico. In: Comunicação & 
Sociedade : Jornalismo Científico / Jornalismo Brasileiro. São Paulo: Cortez 
Editora, 1982. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Livro branco : ciência, tecnologia e 
inovação. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002. Disponível em 
<http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2014. 

MORAES, et al. Jornalismo em revista: o caso da Superinteressante. Faculdade 
Assis Gurgacz, 2012. No prelo. Disponível em: 
<http://www.fag.edu.br/adverbio/artigos/artigo02%20-%20adv06.pdf>. Acesso em: 
2 abr. 2014. 

MOTA, Carlos Guilherme; CAPELATO, Maria Helena. História da Folha de S.Paulo 
(1921-1981). São Paulo: Impres, 1980. 



109 

 

 
MOTTER, Paulino. The role of the media in educational policy formation and 

legitimation in Brazil: 1995-2008. 2008. Tese (Doutorado) - Universidade do 
Wisconsin, Madison, 2008. Disponível em 
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/prod
ucaoAcademica/Tese_PaulinoMotter.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2014. 

NATURE. Filling the void: As science journalism declines, scientists must rise up and 
reach out. Nature , London, nº 458, p.260. 258. 18 mar. 2009. Editorial. Disponível 
em:<http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7236/full/458260a.html> Acesso 
em: 24 out. 2014. 

OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico . São Paulo: Contexto, 2002. 

PESSONI, Arquimedes. A saúde nos jornais periféricos: o ABC está na U.T.I.? In: 
XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2003, Belo Horizonte. 
Anais eletrônicos ... Belo Horizonte: INTERCOM, 2003. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP09_pessoni.
pdf>. Acesso em: 20 dez. 2014 

PIPPI, Joseline; PERUZZOLO, Adair. Jornalismo científico e interdiscursividade na 
popularização da ciência. In: SILVEIRA, Ada C. Machado. (Org.). Divulgação 
científica e tecnologias de informação e comunicaçã o. Santa Maria/RS: 
FACOS-UFSM, 2003. 

RIGHETTI, Sabine. Inovação, formação de competências e diversificação  no 
setor de comunicação : a exploração da internet em dois grupos brasileiros de 
mídia impressa. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2008. 

ROBIN, Marie Monique. O mundo segundo a Monsanto : da dioxina aos 
transgênicos, uma multinacional que quer o seu bem. São Paulo: Radical Livros, 
2008. 

SANTOS, Adriana. Com a mídia enferma, a sociedade padece. Caros Amigos , São 
Paulo, nov. 2012. Depoimento a Leonardo Dalla Valle. 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Pesquisa Brasileira de Mídia 2014. 
Brasília, DF: Assessoria de Pesquisa de Opinião Pública, 2013. Disponível em: 
<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-total-de-pesquisas/relatorio-final-
pesquisa-brasileira-de-midia-2014.pdf/view>. Acesso em: 20 jul. 2014. 

SHOEMAKER, Pamela. Prefácio. In: SILVA, Gislene; SILVA, Marcos Paulo da; 
FERNANDES, Mário Luiz (Orgs.). Critérios de noticiabilidade : problemas 
conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 



110 

 

SILVA, Gislene. Mídia impressa: A prática do Jornalismo e o universo das ciências. 
In: SILVEIRA, Ada C. Machado (Org.). Divulgação científica e tecnologias de 
informação e comunicação . Santa Maria/RS: FACOS-UFSM, 2003. 

SILVA, Gislene. Para pensar critérios de noticiabilidade. In: SILVA, Gislene; SILVA, 
Marcos Paulo da; FERNANDES, Mário Luiz (Orgs.). Critérios de noticiabilidade : 
problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

SILVA, Pedro Alcântara da. A saúde nos media : Representações do sistema de 
saúde e das políticas públicas na imprensa escrita portuguesa. Lisboa: Editora 
Mundos Sociais, 2011. 

SOUSA, Bertrand Giovanovski Silva. Jornalismo Científico : Análise comparativa 
entre os cadernos de ciência dos jornais Folha de São Paulo e Correio da Paraíba 
em 2006. 2006. Dissertação (Mestrado). – Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 2006. 

TASCHNER, Gisela. Folhas ao vento : análise de um conglomerado jornalístico no 
Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

TEIXEIRA, Mônica. Pressupostos do jornalismo de ciência no Brasil. In: 
MASSARANI, Luisa et al (Orgs.). Ciência e público : Caminhos da divulgação 
científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, UFRJ, 2002. 

TUFFANI, Maurício. O fogo cruzado do jornalismo de ciência. Com Ciência  (Revista 
eletrônica de jornalismo científico), Campinas: SBPC/Labjor, jul. 2003. Disponível 
em <http://www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura11.shtml> Acesso em: 7 
dez. 2014. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação . Lisboa: Presença, 1994. 

 



111 

 

 
APÊNDICE A – Entrevista na íntegra com Mariana Vers olato 

Mariana Versolato é editora assistente do caderno Ciência+Saúde da Folha 

de S.Paulo desde junho de 2013. Entre janeiro e julho de 2014, ela assumiu a chefia 

editorial do caderno, ocupando o posto da jornalista Débora Mismetti, que se 

ausentou por licença maternidade. Mariana é jornalista desde 2007. Graduou-se 

pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Bauru. Entrou na Folha, em 2009, 

pelo Programa de Trainee e desde então está no jornal. 

A entrevista a seguir foi feita na manhã do dia 28 de maio de 2014 na redação 

da Folha de S.Paulo, no centro da capital paulista, e durou 46 minutos. 

Pesquisador: Como foi o seu caminho dentro da profi ssão de jornalista até 

chegar ao jornalismo científico? 

Mariana Versolato:  Entrei como trainee na Folha em 2009 e fiz este programa 

durante quatro meses. Durante esse período fui fazendo vários contatos. Eu já 

gostava do tema e comecei a gostar ainda mais dos cadernos Equilíbrio e Saúde, 

que estavam em editorias diferentes até 2011. Como leitora, já gostava desses 

cadernos. Durante o trainee, eu propus pautas para estes cadernos e, por sorte, 

quando eu estava terminando o trainee, abriu uma vaga temporária, e eu fui ficando. 

Depois, abriu outra vaga e estou aqui desde então. Trabalho com jornalismo 

científico praticamente desde que entrei na Folha, em 2009. 

 

Pesquisador: Você acha que os jornalistas que cobre m a área de ciências e 

tecnologia deveriam fazer algum curso de especializ ação? 

Versolato:  Seria o ideal. Todos que estão na editoria e até outras pessoas que eu 

conheci e já saíram dessa editoria aprenderam na prática. Eu desconheço a 

existência de algum curso de jornalismo científico. Tem muita coisa que a gente 

pega na prática, pois como é jornalismo diário, o exercício é grande, mas é um 

pouco na marra. Se eu tivesse tido uma preparação, seria melhor. Desde o mais 

básico, como ler estudos, saber para quais informações precisamos prestar mais 

atenção, quais os periódicos importantes... Nada disso isso eu aprendi. Lembro que 

eu caí aqui de paraquedas. Eu lembro que a primeira coisa que a minha editora me 

passou foi “entra no site Eureka Alert e dá uma olhada nas ideias de pautas”. 
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Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo 

científico hoje em relação à época em que você come çou? 

Versolato:  Eu posso-te falar sobre possíveis mudanças de posturas que eu tive 

nesse período. Em 2008, por exemplo, começou uma onda de cirurgia robótica, pois 

chegaram robôs para fazer cirurgias no (hospital Albert) Einstein e no Sírio-Libanês 

mais pra frente no Oswaldo Cruz. Ao comparar nossa cobertura neste tema, acho 

que hoje temos uma visão muito mais crítica e cautelosa. Na época era muito “oba 

oba”. Na primeira cirurgia robótica para tratar endometriose ou câncer de próstata, a 

gente deu muitas fotos e artes. Eu mesmo fiz matérias que estavam num tom muito 

elogioso. “Uau, olha essa grande novidade que nos temos”. E hoje estamos mais 

cautelosos. 

 

Pesquisador: Por que ocorreu essa cautela, em sua o pinião? 

Versolato:  Um pouco se deve pelo passar do tempo, que nos deu a possibilidade de 

ver que a cirurgia robótica nem sempre é melhor do que a cirurgia normal. 

Começaram a aparecer problemas, como um robô que grudou na pele da paciente e 

não soltava... Aí fizemos matérias sobre isso. E teve um curso que eu fiz em Buenos 

Aires, que se eu tivesse feito logo que entrei na Folha teria sido excelente. Ele foi 

organizado pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer), em parceria com o Instituto do 

Câncer dos EUA, para jornalistas que cobrem saúde na América-Latina. Acho que o 

Ministério da Saúde da Argentina também estava envolvido. A pauta do curso era 

exatamente como ver as matérias com um pé atrás. Sobre tudo o que vale matéria e 

o que não vale. Cuidados para não valorizar de mais a novidade em detrimento do 

que já está comprovado. Foram três dias de evento apenas, mas valeu muito. 

Depois disso parei pra pensar mais no que tem por de trás das notícias. Eles 

chegaram a fazer até uma listinha sobre como agir nas matérias. Uma das dicas era 

essa: se vai falar da novidade, diga também como era a opção antes desta 

novidade. Quais seriam as vantagens de uma em relação outra? A diferença de 

preços, pois geralmente as novidades são muito mais caras. Pra mim, ao longo 

desses anos houve uma grande mudança nesta questão de cobrir temas 

relacionados às novidades. 
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Pesquisador: Como é a disponibilidade de espaço par a a divulgação de 

notícias sobre ciências? Você tem um número de pági nas ou notícias fixas por 

edição? 

Versolato:  Temos uma página diária. Até 2012 eram duas páginas. Uma para 

ciências e outra específica para saúde, mas quando juntaram as editorias, 

imaginamos que o caminho natural seria diminuir, pois o jornal inteiro diminuiu. O 

espaço é definido pela publicidade de certa forma. Por volta das 17h, a gente recebe 

o espelho (do jornal), que mostram as páginas e os espaços já ocupados pelos 

anúncios. A gente adora, é claro, quando temos a página livre, mas é que 

dependendo de como está o espelho, precisamos repensar o formato das nossas 

notícias. Mas quando temos, por exemplo, três assuntos muito importantes que não 

têm como dar outro dia ou que a concorrência vai dar também, eu jogo muito limpo 

com a chefia e mostro a situação. Aí eles veem e avaliam se podem tirar ou não 

(algum anunciante da página de ciências). Às vezes acontece de eles tirarem, outras 

vezes não. 

 

Pesquisador: Pensando nesse dilema que você acabou de expor, vamos supor 

que você tenha três notícias muito importantes para  dar, mas a chefia só te 

deu espaço para duas. Que critérios você levaria em  conta para escolher uma 

notícia em detrimento da outra? 

Versolato:  É muito difícil. A gente vê o que cabe. Logicamente tem a ver com 

projeto gráfico do jornal. Eu não posso encher de coisinhas pequenas. Temos que 

sempre ter uma matéria de abertura, que é a mais importante. Posso ter as notícias 

secundárias, que são menores e com ou sem foto, e as notas. Esta é a hierarquia 

das notícias na nossa página. Então, temos que levar em conta também o projeto 

gráfico, o que cabe na página. Por isso a importância do diálogo constante com o 

diagramador. Ele te ajuda a pensar numa cara para a página, mas é obviamente que 

quem vai dizer o peso dela sou eu. A gente brinca que isto é como um jogo de par 

ou impar. O que é mais importante: uma nova pesquisa falando de câncer de 

próstata ou um novo asteroide? É difícil escolher. Às vezes, é bem claro, mas nem 

sempre. Essa importância pode ser medida se a notícia for sobre um assunto que 

atrai bastantes leitores. Tem a ver com o ineditismo; número de pessoas que ela vai 

atingir. Se a pesquisa é brasileira, ele tende a ter mais destaque. Pensamos também 

em onde (revista) a pesquisa foi publicada; número de pessoas que participaram da 
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pesquisa. Você vai juntando vários pontos para medir o quanto peso tem uma 

notícia para ser publicada ou não. Tem dia que isso é muito claro, mas tem dia que 

temos várias matérias e pouco espaço. A gente tenta adaptar. Se der para segurar 

alguma delas, a gente segura. Se der para diminuir o tamanho também, mas é uma 

escolha muito difícil. 

 

Pesquisador: E qual o peso dado especificamente par a o interesse do leitor 

neste processo de escolha? 

Versolato:  O interesse do leitor é muito importante, claro. Se eu vou falar, por 

exemplo, de um novo teste para o câncer de próstata a ser adotado no SUS 

(Sistema Único de Saúde) em breve, ele vai ganhar mais destaque do que um 

estudo ainda em fase inicial com roedores. Não é que esta notícia sobre os roedores 

seja pouco importante, mas o jornal e o publico em geral tendem a dar mais valor 

para as pesquisas que já estão na ponta. Mas a gente tenta também valorizar a 

ciência básica, pois ela é o primeiro passo para um produto ou resultado bacana 

depois. 

 

Pesquisador: Que espaço ocupa o tema saúde dentro d o caderno? 

Versolato:  Depende do dia e da pauta. 

 

Pesquisador: Quais são os temas que se enquadram no  caderno 

Ciência+Saúde ? 

Versolato:  Na verdade tem uma divisão macro entre ciências e saúde, e dentro de 

ciências temos neurociência, astronomia, física, biologia, arqueologia, 

paleontologia... Mas enfim, acaba sendo uma divisão pela afinidade do repórter. Eles 

se dividem pelos assuntos que dominam mais, o que acaba sendo melhor para 

conseguir fontes. 

 

Pesquisador: Quando que o tema saúde entra no cader no de ciências e não em 

outros, como Cotidiano  e Política , por exemplo? 

Versolato:  É. Temos uma divisão meio louca. Se o assunto for saúde pública, a 

notícia sai em Cotidiano, o resto é com a gente. Se estivermos falando de problemas 

no SUS, por exemplo, uma enfermeira dá um remédio errado pra criança, aí vai pro 

Cotidiano. É mais fácil pensar que os problemas de saúde em geral saem no 
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Cotidiano. E com a gente acaba saindo a saúde mais como pesquisa, ineditismo. A 

Angelina Jolie, por exemplo, que foi um caso falando de um procedimento cirúrgico 

específico saiu na nossa editoria. Agora o que é coisa mais prática e que atinge a 

população, como dengue, sai lá no Cotidiano. 

 

Pesquisador: Você citou que muitas reportagens part em da afinidade dos 

repórteres para como o tema. Acontece também de sur girem pautas 

relacionadas a sua vida ou com a vida dos repórtere s? 

Versolato:  Sim. Bastante. Não só entre os repórteres, mas com outras pessoas do 

jornal. Às vezes, alguém vem falar pra gente. Eu me lembro de uma matéria que eu 

fiz, proposta por alguém de Brasília, que falava sobre um transtorno que parecia ser 

déficit de atenção, mas, na verdade, era um transtorno auditivo. Aí falamos sobre a 

confusão entre uma coisa e outra porque essa repórter tinha sugerido pra gente e 

achamos que valia à pena. Já aconteceu também de casos relacionados aos nossos 

familiares. Mas enfim, nunca é uma coisa obrigatória. Tipo: meu pai teve uma 

doença e precisamos fazer uma matéria. As pautas podem surgir assim e a gente 

discute nas reuniões. Demos recentemente uma matéria sobre infarto, pois teve uma 

onda recente de artistas morrendo de infarto. Primeiro foi o Luciano do Vale, depois 

o José Wilker e agora o Jair Oliveira, mas o Luciano do Vale, eu me lembro de que 

ele morreu no final de semana e um dos sintomas que ele teve foi dor nas costas. 

Estava num voo e começou a sentir dores nas costas. Aí eu lembrei que o pai de 

uma editora já teve infarto e o sintoma dele também foi dor nas costas. Aí uma 

repórter falou sobre alguém que teve dor na mandíbula. Então, a gente fez uma 

matéria, aproveitando esse gancho, e falando sobre sintomas atípicos do infarto, 

mas que as pessoas precisam prestar atenção. Tentamos tomar muito cuidado 

nessa matéria para não deixar todo mundo alarmado e dizer que qualquer dor pode 

ser infarto, mas buscamos mostrar que essas dores nas costas, mandíbula, ombro e, 

às vezes, até na parte mais alta do estomago podem ser sintomas do infarto. 

Principalmente grupos determinados, como idosos, mulheres e diabéticos, 

costumam ter sintomas mais esquisitos. 
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Pesquisador: E como é a disputa pelo furo da notíci a dentro do jornalismo 

científico? 

Versolato:  A Folha valoriza muito o furo. Muito mesmo. É uma coisa que é 

incentivada. Você tem que produzir furo, tem que ter informação diferenciada e não 

só o que todo mundo vai ter no dia seguinte. 

 

Pesquisador: Existe um quadro de furos aqui no jorn al, né? 

Versolato:  Tem um relatório. A gente entra no sistema interno e vê todos os furos 

dados e tomados. É uma coisa muito valorizada. O que todo mundo têm são as 

revistas científicas que chegam embargadas: Science, Nature, Lancet... Isso todo 

mundo vai ter. Se temos que fazer, temos que fazer a coisa bem, pois todo mundo 

vai dar. 

 

Pesquisador: Todo mundo é quem? Quem são os concorr entes diretos do 

caderno de vocês?  

Versolato:  Estadão e O Globo, pois são outros jornais impressos muito importantes 

no país. 

 

Pesquisador: Vocês concorrem também com outras mídi as? 

Versolato:  Sim. O G1 é o site que concorremos direto e ficamos de olho nas 

agências internacionais. Acho que são esses os principais. Pelo menos ficamos 

ligados direto neles para ver o que eles estão dando. 

 

Pesquisador: O que acontece na Folha  quando vocês são furados? Qual é a 

posição do jornal com relação a isso? 

Versolato:  Depende do assunto. Se for muito importante, a gente recupera. Se a 

gente também der antes e for muito importante, eles recuperam. Um caso recente 

de matéria nossa que eles (Estadão) recuperaram foi sobre uma vacina contra a 

aids, que está sendo testada pela USP em macacos. No dia seguinte, estava todo 

mundo repercutindo isso. O rádio falava sobre isso, o Estadão deu. 

 

Pesquisador: E quando isso acontece, o nome de quem  deu primeiro é citado? 

Versolato:  Eles não costumam citar. A gente cita. 
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Pesquisador: O que seria um furo de reportagem pra você hoje dentro da área 

da saúde? 

Versolato:  Aids é um assunto que o jornal adora. Não só o jornal, mas os leitores. É 

um tema que tem um apelo muito grande. Qualquer avanço em aids, a repercussão 

é grande. Se um dia aparecer uma vacina eficaz vai ser um grande avanço. Câncer 

também é outro assunto que preocupa muito as pessoas. Todo mundo quer saber. 

As três principais doenças que mais interessam as pessoas e por isso a gente 

também tem uma atenção especial e a gente tenta fazer mais matérias são: câncer, 

aids e Alzheimer. E são três doenças que não têm curas específicas. 

 

Pesquisador: Como surgem as pautas? Vocês têm reuni ões constantemente? 

Versolato:  Sim. A gente tenta fazer reuniões semanais, mas nem sempre dá por 

conta de horário, porque muita gente está fora da redação ou porque a semana está 

muito corrida. Nessas reuniões, os repórteres trazem sugestões e eu apresento 

sugestões a eles. 

 

Pesquisador Quantas pessoas integram a equipe do ca derno de 

Ciência+Saúde  hoje? 

Versolato:  Eu tenho quatro repórteres e dois repórteres especiais. Os repórteres 

especiais têm melhores fontes. Eles geralmente fazem coisas especiais, exclusivas. 

O que eles fazem é realmente especial. 

 

Pesquisador: Você citou aquelas revistas científica s que vocês recebem com 

embargos, mas quais são as outras fontes de informa ção para as matérias de 

ciência na Folha ? 

Versolato:  Os médicos, que conseguimos ter uma relação legal e pegar histórias 

bacanas com personagens. Os próprios cientistas, Às vezes, os leitores que nos 

passam problemas, como atraso de bolsas de estudo, falhas em provas... 

 

Pesquisador: Tem alguma instituição que ocupa um es paço de destaque como 

fonte de informação para as suas matérias? 

Versolato:  Em saúde, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ganha 

destaque. Os hospitais também são super fontes, principalmente os grandes. O 
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Ministério da Saúde não é muito fonte... As universidades eu gostaria que elas 

tivessem uma participação maior. A gente vê a diferença sobre os periódicos 

estrangeiros. Recebemos muitas pautas do Eureka Alert com data de embargo, 

fontes... Tudo certinho. Nas pesquisas nacionais isso não acontece. É mais um 

trabalho de formiguinha mesmo, indo atrás das pesquisas interessantes. Por isso 

tem os furos, né? Como ninguém fica sabendo de muita coisa, quem descobre 

acaba dando como furo. 

 

Pesquisador: Como é a relação com as assessorias de  imprensa? Elas mais 

ajudam ou atrapalham? 

Versolato:  As assessorias dos hospitais ajudam bastante. As das universidades eu 

acho que são quase inexistentes. Elas quase não entram em contato. Não têm um 

trabalho muito proativo. Quando a gente pede, eles nos ajudam marcando uma 

entrevista para a pauta. As assessorias atrapalham quando começam a se 

intrometer muito, quando no momento da pauta ficam interferindo ou quando ficam 

ligando muito para saber se vai sair a notícia. 

 

Pesquisador: Vocês têm algum tipo de cuidado especi al com algum tipo de 

fonte ou instituição? 

Versolato:  Tem uma pauta que estamos tentando por conta da copa e, neste caso, 

estamos um pouco com o pé atrás. É a pesquisa do Nicolelis (Miguel Nicolelis). Não 

é bem um pé atrás, mas um cuidado maior, pois ele destrata a mídia. Se a coisa não 

sai do jeito que ele gosta ou se sai alguma crítica, ele xinga pelo Twitter e não entra 

em contato com a gente. Nós sabemos que é uma fonte meio problema. Sabemos 

que temos que tomar um pouco mais de cuidado porque a relação é difícil... Desde 

que o jornal falou sobre o rompimento dele com o Sidarta (Sidarta Tollendal Gomes 

Ribeiro), no instituto dele de neurociência em Natal, ele tomou aquilo como uma 

coisa pessoal e rompeu com o jornal. A gente já conseguiu contatos algumas vezes 

para falar de novas pesquisas dele, mas foram poucas. 

 

Pesquisador: Já aconteceram outras reportagens polê micas que você se 

indispôs com a fonte ou o jornal se indispôs? 

Versolato:  Sim (risadas). Mas não é muito comum. Felizmente é menos comum do 

que a gente imagina, mas eu lembro que fiz uma matéria com base em um estudo 
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questionando os alcoólatras anônimos, mostrando que o método deles, na verdade, 

não funcionava. Que era melhor não fazer nada do que ir aos alcoólatras anônimos. 

Era uma pesquisa da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Mas depois da 

publicação, choveram cartas. Fui perseguida por semanas com cartas. Teve outra 

matéria que o jornal fez com um pesquisador da Nova Zelândia que falava mal dos 

gatos. Ele dizia que os gatos estavam acabando com algumas espécies de aves e 

ele sugeriria matar gatos. Era uma coisa muito louca, pois quem escreveu tinha gato 

e a gente aqui ama gato. Ninguém tem nada contra gatos, mas esse cara estava 

bombando em jornais estrangeiros. E a autora dessa matéria também sofreu 

bastante por isso. Muita gente ligava aqui para xingá-la. A coisa foi até agressiva. 

 

Pesquisador: E mal estar com o jornal, já aconteceu ? De repente vocês 

publicarem uma matéria que depois a chefia veio diz er que ela gerou algum 

problema para o jornal? 

Versolato:  Nunca aconteceu. Na verdade, eles sempre pedem para a gente 

certificar. Ver se tem o outro lado. Esta questão do Nicolelis é polêmica porque o 

método que ele vai usar no exoesqueleto já foi criticado por ele mesmo. Tem falas 

dele em congressos criticando esse método, mas agora é o método que ele vai usar. 

A gente fez essa pauta, mostrando que o ponta pé inicial da copa vai usar a técnica 

que era criticada por ele... Na nossa editoria nunca teve essa ingerência e pedido de 

mudança. Só tem sempre uma certificação de que está tudo certo. A matéria que 

fizemos sobre a maconha na semana passada tinha como título alguma coisa assim 

“Anvisa estuda liberar substância derivada da maconha”, mas aí foi sugerido “vamos 

colocar que um dos componentes da maconha pode ser liberado para fins 

medicinais”. Então, às vezes, tem o pedido de buscar a maior precisão possível para 

causar menos problemas, né? Menos barulho. 

 

Pesquisador: Vocês têm algum tipo de restrição nas coberturas? Aceitam 

convites para viagens ou conferências? 

Versolato:  Não. A gente só tem a obrigação de citar que a viagem foi feita a convite. 

A gente só aceita as viagens afirmando que não nos responsabilizamos em escrever 

nenhuma matéria sobre o que foi discutido no evento. Eu mesmo já fui viajar e não 

escrevi nada sobre o medicamento do laboratório que me convidou. Se não é 
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interessante, a gente não escreve. Assinamos um contrato com a assessoria que 

nos convidou.  

 

Pesquisador: Na prática do jornalismo científico, o  que acaba sendo empecilho 

para vocês deixarem de publicar alguma notícia? A f alta de uma imagem, por 

exemplo, ou algum dado que vocês não conseguiram ch ecar a tempo de fechar 

a edição? 

Versolato:  Não ter o outro lado da informação é um problema. Isto é muito comum. 

Em relação às fotos, nem tanto. A arte é nossa amiga para ilustrar e explicar melhor 

as notícias. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais as maiores dific uldades para se fazer 

jornalismo científico hoje no Brasil? 

Versolato:  Eu adoraria que a gente cobrisse melhor as pesquisas brasileiras. 

Adoraria que tivéssemos um Eureka Alert brasileiro com acesso a todas as 

pesquisas, contatos mais fáceis. Eu tenho vários repórteres que tentam fazer isso, 

vão à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) falar com o entrevistador, mas 

nem sempre o pesquisador sabe que ele está com uma pesquisa que interessa 

muito. 

 

Pesquisador: Essa é uma questão mais técnica do dia  a dia do jornalismo 

científico. E em relação às questões mais políticas  para se divulgar ciências na 

mídia? 

Versolato:  A questão do espaço para o (caderno) Ciência+Saúde poderia ser mais 

maleável. Tem dia que uma página é suficiente, mas tem dia que não. Isso poderia 

ser maleável. Como nem sempre o assunto das notícias é quente, às vezes 

acabamos também publicando alguma notícia que não é tão importante porque 

ainda temos espaço. 

 

Pesquisador: Os anúncios do caderno de Ciência+Saúde  têm a ver com os 

temas abordados no caderno? 

Versolato:  Às vezes. O anunciante pede a página e pode cair ou não na nossa. 

Sempre conversamos para discutir mais ou menos espaço para nossas edições e 

isto tem a ver com o espaço já vendido ou não para o anunciante. 
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APÊNDICE B - Entrevista na íntegra com Reinaldo Jos é Lopes 
 
 

Reinaldo José Lopes possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo 

pela Universidade de São Paulo (2001), mestrado em Estudos Linguísticos e 

Literários em Inglês na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (2006) e doutorado na mesma instituição (2012). Seu 

trabalho acadêmico concentra-se na análise da obra de ficção de J.R.R. Tolkien sob 

o prisma da teoria da tradução. Foi editor de Ciência e Saúde da Folha e hoje é 

repórter e blogueiro do jornal. Já colaborou com algumas das principais revistas de 

divulgação científica do País, como Unesp Ciência, Pesquisa Fapesp, 

Superinteressante, Scientific American Brasil, Ciência Hoje, Aventuras na História, 

entre outras. 

A entrevista a seguir foi realizada, via Skype, no dia 22 de maio de 2014, e 

durou 31 minutos. 

Pesquisador: Como foi seu processo dentro do jornal ismo até chegar ao 

jornalismo científico? 

Reinaldo José Lopes: Sempre tive interesse pelas a primeira oportunidade de 

trabalho foi no caderno de ciências da Folha. Logo na primeira semana já me 

apaixonei e pensei: “quero ficar sempre nesta área.” 

 

Pesquisador: Você fez algum curso preparatório para  cobrir esta área? 

Lopes:  Não. Sempre tive interesse pelo tema. Entrei na faculdade de Biologia, me 

matriculei, mas não cursei. Sempre li sobre o assunto. 

 

Pesquisador: Acha que esse tipo de especialização é  necessário? 

Lopes:  Não acho indispensável. Até mesmo uma pessoa com ensino médio e 

interesse pode cobrir o tema. Acho interessante misturar profissionais de outras 

áreas. Por exemplo, uma pessoa formada em Jornalismo e em Ciências. Precisa ter 

uma base boa e interesse e paixão pela causa. 
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Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo 

científico hoje em relação à época em que você come çou? 

Lopes:  O que posso falar é da grande imprensa, mais especificamente dos jornais 

impressos. Sinto certo encolhimento, mas talvez seja uma tendência do jornalismo 

impresso como um todo no Brasil, e a área que acaba sendo mais penalizada é a 

ciência. Diminuiu a cobertura. No começo tinham matérias diárias sobre ciências no 

Estadão, que era uma concorrência a ser levada em conta pela Folha quando eu 

comecei. Hoje em dia sumiram as matérias sobre ciências no Estadão... Nem tem 

mais o (caderno) Vida&, onde no começo ficavam as notícias sobre ciências. Agora 

ficou tudo em Metrópole (caderno) e no jornal O Globo tem se falado no 

desaparecimento da editoria de ciências também. A cobertura sobre ciências no 

jornalismo diário deu uma diminuída mesmo. 

O que mudou talvez para o lado positivo seja a criação de mais espaço no mundo 

on-line. Na internet, há um crescimento geral, e cresceu também essa coisa meio 

fronteiriça entre jornalismo e divulgação, que são os blogs. São pessoas mais 

amadoras, mas também com muita qualidade, tentando falar do tema. Mas, no geral, 

a coisa encolheu um pouco, infelizmente. 

 

Pesquisador: Por que você acha que ocorreu esse enc olhimento da cobertura 

sobre ciências no jornalismo impresso? 

Lopes:  É difícil afirmar uma coisa em que eu não possa substanciar. É apenas a 

minha impressão, até porque eu não estou nas instâncias decisórias. Eu não sei a 

fundo porque essas decisões são tomadas, mas eu acho que existe um fenômeno 

geral de encolhimento do jornalismo impresso, pois muitas pessoas não querem 

pagar por informação, e no jornalismo impresso diário cada vez menos. Se você tem 

que cortar em algum lugar, você vai acabar cortando onde você acha que não é 

essencial. Para muita gente do nosso âmbito de jornalismo, ciência não é essencial 

e este corte acaba ocorrendo. Por sorte, esta não é uma política da Folha, que tem 

uma visão mais iluminista neste sentido. Mas, no geral, o primeiro corte acaba 

ocorrendo em ciências. 
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Pesquisador: Como é a disponibilidade de espaço par a a divulgação de 

notícias sobre ciência na Folha ? 

Lopes:  Durante o tempo em que eu estava como editor houve uma mudança 

importante que foi a fusão de ciência (básica) com saúde. Durante um tempo eram 

editorias separadas em locais diferentes do jornal. Então, decidiu-se, talvez por essa 

questão de economia de papel e espaço no jornal, unir as editorias, e até mesmo 

porque tratavam de temas correlatos. Muitas vezes tinham brigas de pautas para 

definir qual editoria ficava com um assunto importante na área biomédica, por 

exemplo. Tinha essa coisa de pesquisa básica até fase um era ciência. Daí pra 

frente seria no caderno de saúde. 

Durante um tempo ficou tendo duas páginas diárias para ciência e saúde. Hoje tem 

essa coisa que é flexível, se a matéria abre da página é sobre ciência, o nome do 

caderno fica Ciência+Saúde. Se o abre é sobre saúde, fica o nome de 

Saúde+Ciência. Hoje tem uma página diária só para esses temas, inclusive com 

mais uma fusão que aconteceu. Mais uma fagocitose, que foi do caderno Folha 

Equilíbrio. Era um caderno tabloide, mas acabou passando para dentro do jornal 

com uma página semanal dentro de Ciência+Saúde. A rigor é basicamente uma 

página diária sobre ciência (básica) e saúde. Em geral, acaba sendo um pouco 

menos, às vezes três quartos de página ou até meia página, mas teoricamente é 

uma página diária para esses temas. E se tiver notícia muito forte, muito 

excepcionalmente, a gente tem um pouco mais de espaço. De repente uma página e 

meia, duas páginas, mas isso é raro. O normal é que seja uma página mesmo. 

 

Pesquisador: Como você vê o espaço destinado para e specificamente para 

saúde dentro do jornal? 

Lopes:  Acho que saúde acaba até sendo privilegiado em comparação à ciência 

básica mesmo. Tem-se a percepção que dá mais leitura, que são assuntos que 

tocam mais diariamente na vida diária do leitor, que tem implicações sociais mais 

profundas e tudo mais... Então, (assuntos especificamente sobre) saúde acaba 

tendo até uma ligeira predominância. Eu diria até do ponto de vista de interesses da 

chefia, da direção do jornal, de dar mais atenção para a saúde. 
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Pesquisador: É você que propõe as pautas para a edi toria ou você já recebe as 

pautas e executa a produção do texto? 

Lopes:  Como sou colaborador agora, eu diria que 70% das vezes sou eu que 

proponho as pautas. 

 

Pesquisador: Você ressaltou o encurtamento do cader no de ciência. Com isso, 

para que uma pausa seja aprovada, ela deve ser cada  vez melhor e mais 

criativa. Quais critérios você usa para propor uma pauta? 

Lopes:  É muito subjetivo isso. No meu caso, eu tenho algumas áreas que 

acompanho constantemente, tipo biologia evolutiva, paleontologia, assuntos da área 

de células tronco. Não é muito diferente do business as usual no fundo. Primeiro, 

obviamente, se tiver um baita impacto social, tipo teste clínico de célula tronco no 

Brasil que deu certo, não tem discussão. Isso vai dar pauta. Isto é uma coisa boa, 

que dificilmente não vão pegar se eu propuser alguma coisa nesse sentido. Tem 

esse lado do impacto mesmo. Por exemplo, tá saindo uma pesquisa em uma revista 

científica importante e sabemos que tem uma chancela de qualidade maior, isso é 

relevante. Mas, muitas vezes, muito simplesmente o fato de ser um negócio muito 

legal, algo interessante, divertido, também da pauta. 

Tem também aquela coisa da pesquisa básica de ser uma maravilha em relação à 

natureza. Nesta semana, por exemplo, uma reportagem minha que não ia sair, mas 

acabou sendo abre de página. Foi sobre uma nova espécie de crocodilo fóssil, 

achado no interior de São Paulo. Era um crocodilo que tinha comido outro crocodilo. 

O trabalho era bem inovador, pois mostrava uma cadeia alimentar pré-histórica, de 

quase 90 milhões de anos atrás. Juntando tudo parecia um pacote legal, 

interessante. É um pouco por aí. Não tem muito segredo. 

 

Pesquisador: Na área da saúde tem alguma diferença na definição das pautas 

em relação aos outros assuntos sobre ciência? 

Lopes:  Eu acho que sim. Talvez quando a pauta é saúde, eu vejo algumas 

diferenças, por exemplo, tem muita essa coisa de lidar com personagens. Abordar 

uma história interessante a partir de um ângulo de um personagem. Quando você 

trabalha isso bem, você consegue dar todo um quadro de uma área de pesquisa, de 

um resultado de saúde publica e tal. Minha colega Claudia Colucci (repórter da 
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Folha) uma vez deu o perfil de uma pessoa que sofria da síndrome de Locked-in, 

que ficou totalmente paralisada, mas mesmo assim conseguiu fazer doutorado e 

escrever um livro. Então, você consegue assim através de um personagem abordar 

tanto esse lado humano como o lado mais técnico. E no caso de saúde acho 

também que tem um lado de pensar muito mais em pautas que dialoguem com o 

leitor, que tenha proximidade, que tenha um impacto mais direto na vida dele. 

Ciência, muitas vezes, como falei do crocodilo pré-histórico, é legal, bacana, mas 

não vai mudar nada imediatamente na sua vida, e nem é para que mude. Já saúde 

não. As pautas sobre saúde são muito mais próximas da vida das pessoas. 

 

Pesquisador: Tem essa questão da proximidade do lei tor, mas você sente que 

a proximidade do jornalista com o tema também pesa?  Por exemplo, algum 

tema específico ou uma doença que está afetando alg uém da sua família pode 

influenciar na proposta de uma pauta? 

Lopes:  Acho que sim. Isso é natural. Tá acontecendo com uma pessoa no meu 

entorno, e surge a pergunta: “será que isso não é pauta?” Mas às vezes tem o lado 

ruim, que é alguém das instâncias superiores te pedir uma coisa sem evidências. 

Por exemplo, a Fulana e a Ciclana estão com a doença tal, então deve ter uma 

epidemia na cidade, mas não tem nada a ver. Três ou quatro casos de uma doença 

ali pertos da pessoa, por acaso, e ela acha que é uma coisa muito mais ampla. 

Então, tem que tomar cuidado com isso, mas a tentação para fazer isso é realmente 

forte. 

 

Pesquisador: E como é a disputa pelo furo de report agem dentro do jornalismo 

científico? 

Lopes:  Bom, falando novamente de um ambiente muito específico, que é o da 

Folha, um jornal que ainda tem a cultura de todo dia ir lá e registrar num sistema os 

furos dados e furos tomados. Isto vale para a avaliação do repórter e tudo mais, e 

até para um prêmio anual interno que tem ali no jornal. A busca pelo furo faz parte 

da cultura da Folha. Por outro lado, é broxante você ver a concorrência 

desaparecendo, pois você fica até meio desmotivado para ir atrás de um assunto. 

Mas no nosso caso, sem dúvida, poder dar uma notícia importante antes é um 

objetivo sempre. 
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Pesquisador: Quem são os concorrentes da Folha  hoje? Você já mencionou o 

Estadão e O Globo . E a concorrência com outras mídias, também é fort e? 

Lopes:  A maneira como a concorrência é pensada no jornal ainda é muito focada na 

mídia impressa mesmo. Não tanto nos sites de notícias. Na nossa área, eu diria que 

o que sobrou de jornal impresso atualmente foi O Globo, mais ou menos, e no caso 

de saúde, as revistas semanais são consideras concorrentes por serem muito forte 

na área da saúde. Mas não iria muito além disso, creio eu. O G1 é muito ágil, produz 

muito, mas em termos de profundidade e de furo mesmo, eles perdem. Não tem 

tanta fonte como a gente e tudo mais. 

 

Pesquisador: O que acontece na Folha  quando vocês são furados? Qual é a 

posição do jornal com relação a isso? 

Lopes:  Olha, fora a enrabada que eu levo do meu chefe (risos), se for algo 

realmente importante, a posição é correr atrás, inclusive citando quem deu o furo 

originalmente. A Folha é mais transparente que outros veículos que tomam furo e 

acabam nem citando. Tentamos recuperar, avançar um pouco e citar o concorrente. 

 

Pesquisador: O que seria um furo de reportagem pra você hoje dentro da área 

da saúde? 

Lopes:  Sei lá. Eu gostaria de dar, por exemplo, uma história que eu acompanho 

desde 2001, que é sobre os avanços científicos na área de células tronco. Testaram 

para doença de Chagas, para problemas cardíacos, para diabetes-tipo1 e ainda não 

temos uma coisa consolidada sobre como isso ficou em casos clínicos. Não temos 

resultados sobre o que isso vai significar para a prática clínica ou não. Eu gostaria 

de fazer esta matéria em algum momento. Ou mesmo o que está todo mundo de 

olho agora que é o tal do moleque do Nicolelis (pesquisador Miguel Nicolelis) que vai 

chutar a bola na copa do mundo. E se chutar, se foi só uma questão da robótica do 

exoesqueleto ou se conseguiram realmente uma leitura dos sinais celebrais da 

pessoa, se tem potencial clínico mesmo, se vai continuar sendo uma curiosidade, 

enfim... Esta é uma história importante, que, de novo, lida com a expectativa do 

público e com este lado de marketing da pesquisa biomédica. 
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Pesquisador: Como surgem as propostas das suas paut as? De onde elas 

vêm? 

Lopes:  Muitas vezes, elas acabam sendo de contatos tete à tete com cientistas que 

eu já conheço, que eu já entrevistei e estão com pesquisas novas. Isso é bem 

comum: o relacionamento com os pesquisadores. E outra coisa bem comum é 

acompanhar a literatura científica mesmo, ler as principais revistas. Procuro 

acompanhar as revistas que me interessam e os temas que eu entendo e, se acho 

bacana, tento falar com o pesquisador. Todos as dias, todas as semanas, vendo 

qual é o novo paper e tudo mais. E, às vezes, algumas coisas que ajudam é ir pra 

congresso ver o clima da área e ver como determinada área de pesquisa está 

caminhando. 

 

Pesquisador: Entre essas instituições específicas q ue produzem 

conhecimento científico: governo, universidades, la boratórios, pesquisadores, 

iniciativa Privada ou alguma outra que você queira citar, tem alguma que mais 

gera conteúdo para as suas matérias? 

Lopes:  Acaba sendo com os cientistas pessoalmente mesmo. No geral, as 

assessorias de comunicação dessas outras instituições são fracas. Tem muito mais 

material sendo divulgado pelo pessoal de fora do que daqui. Acaba valendo mais 

fazer o contato com o pesquisador pessoalmente das áreas que te interessa do que 

usar essas fontes mais oficiais, digamos. 

 

Pesquisador: Isso também vale para a área da saúde?  Ou na saúde você acha 

que algumas dessas instituições se destacam? 

Lopes:  Acho que sim. Na área da saúde, a gente tem uma questão que por um lado 

é problema e do outro pode ser a solução, que é o trabalho forte da assessoria de 

imprensa. Para os laboratórios e clínicas privadas isso é muito forte. Eles ficam ali 

cortejando os jornalistas com muito mais intensidade do que na área da ciência 

básica. Tem um interesse financeiro maior por de trás. A coisa é um pouco mais 

complicada. 
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Pesquisador: Este cortejo da assessoria de imprensa , para você, ajuda ou 

atrapalha? 

Lopes:  Ele é bom porque, às vezes, a gente precisa de uma fonte e bate um 

desespero para conseguir alguém pra falar de uma pauta que não necessariamente 

a gente esteja buscando. Por exemplo, um artista está doente e alguém da Ilustrada 

(cadernos sobre arte e cultura da Folha) precisa de uma fonte para falar sobre a 

doença do cara. A gente liga para o assessor e resolve, mas para o dia a dia, e para 

as pautas melhores, digamos assim, as assessorias muito mais atrapalha do que 

ajuda. 

 

Pesquisador: Além das assessorias de imprensa, você  tem algum tipo de 

cuidado especial com outra fonte de informação? 

Lopes:  Eu tento tomar mais cuidado para ver se a pessoa ou instituição tem uma 

reputação científica descente, considerável. Por exemplo, se alguma fonte está 

fazendo uma afirmação muito estapafúrdia, sem nunca ter publicado um artigo 

científico sobre o tema, com base só na autoridade dela, eu começo ficar com algum 

pé atrás. 

Na cobertura de temas sobre meio ambiente, existe uma questão partidária mais 

forte. Tanto ONGs ambientais, como ONGs ruralistas, por exemplo, você precisa 

ficar um pouco mais atento. 

 

Pesquisador: A Folha  tem algum tipo de restrição em apoio para a cobert ura 

de eventos, como pagamento de viagens por algumas d essas instituições? 

Lopes:  Olha, que eu me lembre, não. Para alguma instituição específica não. Tem 

um pedido geral para restringir viagens pagas por quem quer que seja de maneira 

geral, mas isso é uma coisa flexível que pode ser discutida. 

 

Pesquisador: Tem algum tema que você sabe ser mais delicado para o jornal e, 

por isso, acaba às vezes nem propondo pautas sobre,  pois sabe que será 

reprovado? 

Lopes:  De maneira geral, não. Comigo nunca aconteceu. Pode ser que aconteça 

em outras áreas. De fato, ciência, pelo bem ou pelo mal, não é a área considerada 
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mais palpitante como um todo no jornalismo. Por um lado então acaba sendo uma 

editoria protegida, entre aspas. 

 

Pesquisador: Em algum momento da sua carreira, dent ro do jornalismo 

científico, já ocorreu de alguma reportagem sua des agradar o veículo para qual 

você trabalhava? 

Lopes:  Deixa-me lembrar... Nada muito marcante, eu creio. No G1, será que alguma 

vez aconteceu? Não, sinceramente, não me lembro de já ter acontecido. 

 

Pesquisador: Algum tipo de conflito de interesse do  jornal? Dos anunciantes? 

Nunca aconteceu? 

Lopes:  Que eu me lembre, nunca. O que aconteceu, por exemplo, é eu recusar 

algumas coisas. Por exemplo, recentemente passei por uma questão com os bancos 

privados de cordão umbilical. Eles estavam montando um comitê de ética e queriam 

um profissional de comunicação no comitê. Eles me convidaram para participar, mas 

eu achei que não era o caso, pois poderia criar um conflito de interesse para o meu 

lado. Como eu sou mais da ciência básica mesmo do que do lado de saúde hard 

core, talvez essas questões de conflitos de interesse batam menos comigo. 

 

Pesquisador: Já viu acontecer algum tipo de interfe rência dos editores ou dos 

patrocinadores nas publicações de notícias sobre ci ências? 

Lopes:  Raramente. Por questão até mesmo de ego, cientistas com status de pop 

star acabam por reagir um pouco mal às criticas ou às matérias que incluam o 

contraditório do que eles estão dizendo. Aí você fica um pouco queimado com o 

cara. Um exemplo disso é o próprio Nicolelis. Passou a Folha começar a fazer uma 

cobertura um pouco mais crítica da relação dele com outros cientistas do Brasil, 

abordando problemas internos do laboratório dele e da questão do exoesqueleto, e 

ele parou de falar com a Folha. Comigo, por exemplo, ele simplesmente não fala. Se 

recusa a responder qualquer e-mail ou mensagem minha. Tem isso, mas é muito 

pontual. 

 

Pesquisador: Quanto peso tem a imagem para a escolh a de uma notícia sobre 

ciências? É comum você deixar de publicar uma notíc ia por falta de uma boa 

ilustração? 
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Lopes:  A foto é meio obrigatória, digamos assim. Por exemplo, uma matéria sobre a 

descoberta de uma nova espécie de anta na Amazônia, mamífero grande. Descobrir 

um animal desse no século XXI é uma baita notícia, mas eles só conseguiram 

fotografar o bicho com uma armadilha fotográfica, que fica PB (preto e branco) e 

meio ruim. Então, a matéria saiu, mas acabou não tendo muito destaque porque as 

fotos eram ruins. No geral, a saída que a gente acaba encontrando é, se não tem 

uma foto muito boa, criarmos um infográfico legal, que faça às vezes da boa 

imagem. De fato tem essa obsessão pelo lado um pouco imagético mesmo. 

 

Pesquisador: Qual e o tempo médio que você tem para  a produção de uma 

reportagem? 

Lopes:  Depende. A média seria de dois dias. Tem coisa muito quente que, às 

vezes, a gente precisa sair correndo e fazer, e tem coisa que temos uma semana 

inteira ou mais pra fazer. 

 

Pesquisador: Quantas matérias em média você produz pra Folha ? 

Lopes:  A minha cota mensal é de oito textos, mais três textos semanais para o blog. 

 

Pesquisador: Você sente ainda algum tipo de dificul dade em obter 

informações para uma reportagem sobre ciências? 

Lopes:  No geral, não. Como ciência é um empreendimento internacional por 

natureza e hoje, cada vez mais, tá muito fácil de achar as coisas na internet, a gente 

vai ao site, pede as informações e recebemos rápido. As coisas pegam um pouco 

mais em relação aos dados estatísticos de maneira geral aqui do Brasil, mas não 

costuma ser um impedimento muito significativo pra gente. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais são as maiores d ificuldades para se fazer 

jornalismo científico no Brasil hoje? 

Lopes:  A primeira e maior de todas é emprego. Não tem emprego para quem quer 

fazer jornalismo científico, ter carteira assinada e boa remuneração. Na grande 

imprensa, isso é escasso. Talvez hoje tenha muito mais vaga no ramo público para 

ser assessor de imprensa e tudo mais do que na grande imprensa. E espaço, de 

novo, para divulgar ciências. Falta de gente qualificada não vejo como um problema 

hoje. Está sobrando gente qualificada. E também há bastante interesse do público, 
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que se fosse possível medir, diria que é crescente. Quando a gente olha para a 

internet, dá muita audiência. Então, esse interesse latente existe. O que não tem é 

interesse das chefias de redações, de quem manda no jornalismo brasileiro para 

apostar em jornalismo científico. É uma visão bem míope da coisa. Por sorte, a 

Folha, apesar de vários defeitos, não tem essa miopia. Mas no geral essa miopia é 

muito frequente. 

 

Pesquisador: Você mencionou e há também pesquisas q ue demostram um 

grande interesse da população pelas notícias sobre ciências. Por que, mesmo 

assim, em sua opinião, essa editoria perde espaço n a grande mídia? 

Lopes:  Como hipótese, eu acho que é o seguinte: os jornalistas e isso inclui os 

chefes das redações e os donos dos jornais têm uma visão voltada à área das 

ciências humana e uma resistência com a área das ciências naturais. Acham que 

ninguém entende. Talvez por eles não entenderem, eles acham que ninguém 

entende e que não vale fazer um esforço pra entender. Na verdade, é puro 

preconceito. Desconfio que um componente disso seja o preconceito. 
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APÊNDICE C – Entrevista na íntegra com Giovana Gira rdi 

Giovana Girardi se graduou em jornalismo, em 1998, pela Universidade 

Metodista do Estado de São Paulo. Natural de Barretos, interior de São Paulo, 

trabalha com jornalismo científico desde 2001, e se tornou especialista na cobertura 

de temas relacionados ao meio ambiente. Repórter do jornal O Estado de S.Paulo 

desde 2012, Giovana já trabalhou também fazendo jornalismo científico para a Folha 

de S.Paulo, para a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e para as revistas 

Galileu e Scientific American Brasil. 

A conversa a seguir foi realizada no dia 25 de maio de 2014, domingo, 

durante um plantão de Giovana. A entrevista durou 57 minutos. 

Pesquisador: Como foi a sua trajetória dentro do jo rnalismo até chegar ao 

jornalismo científico? Já era um desejo seu? 

Giovana Girardi:  Entrei no jornalismo científico meio por acaso. Quando estava na 

faculdade, eu fazia matérias de praticamente qualquer assunto em jornais de bairro 

e da faculdade, mas meu primeiro emprego em grande imprensa, em 1997, foi 

cobrindo educação. Fui focando nessa área e achei que seguiria trabalhando nela. 

Alguns anos depois, quando estava na Folha Online, no início da formação do site, 

houve uma orientação para que a redação do online se organizasse de modo 

parecido com a do impresso. O jornal tinha uma microeditoria dentro de Cotidiano 

que unia educação, ciências e saúde. Como eu fazia educação no online, os 

editores pediram para eu abraçar também ciências e saúde. Eu não tinha muito 

conhecimento sobre aqueles assuntos, mas resolvi aprender. Era bem a época em 

que estava sendo divulgado o projeto do genoma humano. Havia um monte de 

notícias de clonagem, estava sendo lançado um novo relatório do IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas). Foram assuntos que me 

conquistaram e me atraíram para o jornalismo científico. Na época do colégio eu 

gostava muito de ciências, mas nunca tinha pensando em trabalhar com jornalismo 

científico. Fiquei trabalhando com esses temas, mas também com saúde e 

educação, por cerca de um ano e meio. Mas era um bocado de coisas e era difícil 

focar em uma área só, se especializar nela. Foi quando surgiu uma oportunidade de 

mergulhar pra valer no jornalismo científico. 
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Fui convidada para ser repórter e editora assistente na revista Galileu. A Galileu era 

um pouco diferente do que é hoje. Tinha mudado de nome não fazia muito tempo – 

antes era Globo Ciência. Comecei a trabalhar lá e engrenei mesmo no jornalismo 

científico. Um ano depois virei editora, depois fiquei mais um ano e saí. Passei um 

tempo como freelancer e depois, em 2005, fui para Scientific American (Brasil). 

Fiquei cerca de um ano e meio lá. Aí pintou uma vaga aqui no Estadão para cobrir 

uma vaga temporária para fazer meio ambiente e ciências. Depois de um tempo fui 

pra Folha, depois voltei para o Estadão e fiquei cobrindo mais matérias de ambiente. 

Em 2009, me convidaram para criar uma revista de ciências na UNESP 

(Universidade Estadual Paulista), a revista UNESP Ciência. Elaborei o projeto 

editorial junto com o então assessor-chefe de imprensa da UNESP, o Maurício 

Tuffani, e fui editora-chefe da revista por quase três anos. Aí surgiu outra 

oportunidade no Estadão e voltei pra cá. Aqui tenho focado mais na parte de meio 

ambiente. 

 

Pesquisador: Você fez algum curso preparatório para  cobrir esta área de 

ciências e tecnologia? Acha que isso é necessário? 

Girardi : Não fiz, mas acho importante sim. Teria sido melhor e mais fácil, mas 

também não acho que, sem ele, é impossível trabalhar, como é o meu caso. Estou 

aí desde então. Mas justamente agora decidi que preciso me especializar mais. 

Consegui uma bolsa no programa de jornalismo científico do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), o Knight Science Journalism Fellowship. A proposta é se 

ausentar nove meses do trabalho para realmente mergulhar no mundo científico, 

aprender mais sobre os assuntos com os quais eu trabalho. E também ter novas 

ideias para comunicar melhor esses assuntos. 

 

Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo 

científico hoje em relação à época em que você come çou? 

Girardi:  Acho que naquela época os jornais davam mais peso para as coberturas de 

ciência e meio ambiente. A Folha, por exemplo, por muitos anos teve uma página 

diária, às vezes mais de uma, sobre ciências. Era uma editoria inteira voltada só 

para esse assunto. O Estadão tinha o caderno Vida que, apesar de não ser focado 

em ciências e ambiente, cobria bem os assuntos juntamente com educação, saúde e 

religião. Ainda que houvesse disputa de espaço com todos esses assuntos, era um 
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caderno onde dava para desenvolver bem o jornalismo científico tanto nas edições 

diárias quanto em especiais de domingo. Hoje, o espaço está muito reduzido. A 

Folha hoje divide o espaço de ciência com saúde. Aqui o Vida não existe mais. Os 

assuntos foram incorporados ao caderno Metrópole. Então, além da disputa entre 

meio ambiente, ciências, saúde e educação, ainda você tem polícia, administração, 

trânsito, assuntos gerais da cidade. O espaço ficou bem menor. 

 

Pesquisador: Por que ocorreu esse encolhimento no j ornalismo impresso, em 

sua opinião? 

Girardi:  Essa é uma boa pergunta. Não sei bem. Houve uma necessidade de 

reduzir tamanho. O jornal todo está menor do que há alguns anos. Aí só entra o que 

se entende que tem mais interesse por parte do leitor. 

 

Pesquisador: Você ressaltou essa constante disputa entre os temas, mas 

existe um número mínimo de páginas ou notícias sobr e ciências por edição? 

Girardi:  Não. Tem edição que não entra nenhuma matéria. 

 

Pesquisador: Nas edições com bastante destaque para  o jornalismo científico 

entram quantas notícias sobre ciências? 

Girardi:  Às vezes duas. 

 

Pesquisador: Você disse que saúde acaba tendo mais espaço. Por que isso 

ocorre, na sua opinião? 

Girardi:  É mais fácil de relacionar com a vida do leitor, né? É mais fácil falar sobre 

saúde do que de desmatamento na Amazônia. Tem pesquisa que ganha bastante 

destaque, como sobre um novo caminho para entender a obesidade. Isso se 

relaciona muito com a vida das pessoas. Aí, claro, legal, vamos dar. Ou então sobre 

espécies ameaçadas em extinção. Nossa, o pessoal adora. Sempre vai ter espaço 

pra isso. Ou sobre novas espécies descobertas. O pessoal em geral gosta de 

matérias com bichinhos. 
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Pesquisador: Você falou sobre o encurtamento do cad erno de ciência e da 

concorrência de outros temas. Isso deve representar  que para uma pauta ser 

aprovada, ela deve ser cada vez melhor e mais criat iva. Que parâmetro que 

você usa para propor uma pauta? 

Girardi:  Nas condições atuais, acho que quanto mais a pauta conversa com as 

pessoas, se ela está trazendo uma baita de uma novidade ou se é pop, em geral, vai 

entrar com mais facilidade. Mas se ela é notoriamente importante, sei lá, se o 

desmatamento da Amazônia estourar e crescer 300%. Aí é gritante, não tem jeito, 

vai entrar. Ou agora sobre este trabalho do Nicolelis (Cientista brasileiro, Miguel 

Nicolelis) para o menino dar o ponta pé inicial na copa. É pop. E o Nicolelis também 

é pop. E é um assunto para lá de polêmico. Esse é um assunto que naturalmente vai 

conseguir entrar porque chama muito atenção. Ou quando é gente lá fora olhando 

pra gente. Nesta semana, o diretor do NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA) 

estava aqui e falou sobre uma parceria com a FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo) para investigar como que as formigas 

conseguem manter o ninho delas saudável. Toda essa investigação vai poder achar 

algum tipo de fármaco. O fato de o NIH estar interessado em achar um produto aqui 

no Brasil chama a atenção e tende a conquistar espaço no jornal. 

 

Pesquisador: Tem essa questão da proximidade do lei tor, mas você sente que 

a proximidade do jornalista com o tema também pesa?  Por exemplo, algum 

tema específico ou uma doença que está afetando alg uém da sua família pode 

influenciar na elaboração de uma pauta? 

Girardi:  Às vezes acontece sim, mas não acho tão comum. Comigo nunca 

aconteceu, mas já vi acontecer com algumas pessoas. Acontece muito com saúde, 

mas essa saúde tipo denúncia. Alguém conhece alguém que ficou horas para ser 

atendido e acaba se tornando personagem. Acontece também muito da saúde do 

famoso. Por exemplo, um famoso morreu. Aí você vai lá fazer uma matéria sobre a 

doença esquisita que ele morreu. 

 

Pesquisador: E como é a disputa pelo “furo da notíc ia” dentro do jornalismo 

científico? 
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Girardi:  Acho que é menos comum do que na cobertura de outros temas. Por 

exemplo, divulgar o resultado de uma pesquisa: uma vez que ela foi publicada numa 

revista científica, está lá disponível, não tem furo, né? Calhou de você achar, mas 

você não pode contabilizar como um furo. Só porque eu vi e a Folha não viu? Isso 

acho que não é furo. Mas, às vezes, contar uma história de uma pessoa legal, de um 

trabalho legal que está sendo feito. O que existe mais no jornalismo científico é uma 

boa investigação. Logo que eu entrei na Galileu eu fiz um trabalho que achei muito 

legal. Foi uma dica que veio de um colega do meu editor. A família dele era do 

interior de Minas Gerais e começou a perceber que tinha muito agricultor de 

morango se suicidando. Era muito além da taxa média do País. Havia uma suspeita 

de que podia ser por conta do uso intenso de agrotóxicos. Começamos a procurar e 

descobrirmos que cinco anos antes tinham ocorrido um enorme número de suicídios 

também no Rio Grande do Sul, mas eram entre produtores de fumo. Foi um baita 

trabalho de investigação. Primeiro para descobrir o número total de suicídios. Fui ao 

cartório, comecei a olhar as certidões de óbitos, procurar pesquisadores e comecei a 

achar algumas pesquisas que sugeria que um possível contato com o agrotóxico 

pela pele de algum jeito acaba agindo para deprimir o sistema nervoso central. E 

aquilo podia aumentar as chances de depressão e, possivelmente, ao suicídio. Isso 

tudo era muito difícil de provar, mas tinha um caminho para explorar e foi muito 

legal. Depois dessa matéria, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

acabou por sugerir uma série de regulamentações... 

 

Pesquisador: Isso foi um furo? 

Girardi:  Sim, acho que foi uma grande investigação. Mas, por exemplo, outra 

história relacionada à ciência. Quando começou a ganhar destaque a questão do 

código florestal. Eu estava na UNESP e pensamos em como fazer algo diferente, 

que fugiria do factual que os outros jornais estavam dando. Aí pensamos numa 

pauta sobre a falta da ciência na questão do código florestal. O Aldo Rebelo, que era 

o relator do projeto que alterava a lei, estava propondo uma mudança sem ouvir a 

ciência. Pesquisas e mais pesquisas diziam por que era importante proteger tantos 

metros de mata ciliar ao lado de rios e corpos d’água. A ciência explica que vai 

ajudar a proteger a biodiversidade, a oferta de água, etc... Ai ele foi lá e falou “vai 

reduzir para metade”, por exemplo. Ou seja, todo o projeto dele era sem nenhuma 

ciência envolvida. Enfim, foi um grande dossiê sobre a falta da ciência no código 
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florestal. Fui procurar várias pesquisas que mostraram o que a ciência indicava 

como certo para proteger a floresta e a biodiversidade e como isso estava fazendo 

falta no código florestal. É um furo? Não sei se posso dizer que é um furo, mas 

posso dizer que é uma boa matéria de jornalismo investigativo. Foi legal. Ganhei um 

prêmio com essa matéria depois. Acho que o jornalismo científico consegue fazer 

um tipo de matéria que ninguém mais faz, que é oferecer um olhar global sobre uma 

coisa. Eu acredito neste papel do nosso jornalismo, que é de fazer uma pessoa 

interessada em determinado assunto compreender uma coisa por todos os ângulos. 

A ciência nos traz isso, né? De ouvir o contraditório, explorar todos os lados, de não 

buscar uma verdade única. A ciência nos traz essas lições e o jornalismo científico, 

às vezes, consegue fazer isso. 

 

Pesquisador: Quem são os concorrentes do Estadão  no jornalismo científico? 

Girardi : A Folha, O Globo. No meu caso sobre o meio ambiente, o jornal O Valor 

tem uma cobertura muito boa. 

 

Pesquisador: Se um deles der a notícia antes, qual é a política do Estadão ? 

Girardi:  Às vezes, a gente não dá. Simplesmente cai a matéria. Hoje, com a 

internet, às vezes acontece algumas coisas assim, por exemplo, abri o jornal hoje e 

vi na Folha, no jornal, uma notícia que a gente também estava produzindo. Se eu 

estava com ela pronta, eu já subo ela no site na hora, para pelo menos ela estar em 

algum lugar, mas ela não vai sair no jornal no dia seguinte, provavelmente. Às 

vezes, se você tomou um furo de uma coisa muito importante aí vai valer o que vale 

para qualquer editoria. Se descobriram a cura da aids (risos) e a gente não viu, 

vamos recuperar obviamente. Se você consegue dar um viés diferente, também 

pode publicar. 

 

Pesquisador: Como surgem as propostas das suas paut as? De onde elas 

vêm? 

Girardi:  Muitas surgem do serviço de ficar sempre monitorando as revistas 

científicas para ver o que está saindo de novo. Em especial o que os brasileiros 

estão publicando. Mas também é importante bater papo com as fontes, ver o que 

está acontecendo. Hoje as redes sociais ajudam. Alguém comenta alguma coisa e 

de lá surge uma dica de pauta. Tem também os contatos com os órgãos oficiais, 



138 

 

falar com o Ministério do Meio Ambiente, com as secretarias... E, claro, muitas 

vezes, a própria fonte liga pra passar uma dica. 

 

Pesquisador: Tem alguma dessas fontes que você mais  recorre? 

Girardi:  Não. Acho que é meio igual todo mundo. ONGs também eu procuro muito. 

E ONG é legal pra denúncia, né? Greenpeace está direto na Amazônia. Eles são 

boas fontes. Nos contam histórias boas e isso geralmente é um furo. Procuramos 

também estatísticas, índices... 

 

Pesquisador: A assessoria de imprensa também é atua nte nessa área? 

Quando ela facilita e quando ela atrapalha? 

Girardi:  A assessoria do órgão oficial, em geral, ajuda. Mas aquele tipo de assessor 

de imprensa que fica ligando e perguntando: “Vocês cobrem sustentabilidade?” Só 

toma meu tempo. Não ajuda em nada quase. Mas se eu estou fazendo uma matéria 

sobre a contaminação de uma empresa em algum lugar, eu vou precisar da 

assessoria de imprensa para ter o lado deles. Então, eu acho que a assessoria de 

imprensa de empresa acaba funcionando muito mais quando você vai procurar eles 

do que esta que tenta ser proativa. Mas de órgão público, pesquisador, às vezes 

ajuda. 

 

Pesquisador: Entre essas fontes que você diz recorr er para as suas pautas, 

tem alguma que você sabe que tem que tomar algum ti po de cuidado especial? 

Girardi:  Na verdade, todo mundo vai querer bombar o seu lado. Em geral temos que 

tomar cuidado. 

 

Pesquisador: O Estadã o tem alguma restrição para algum tipo de fonte? 

Girardi: Abertamente não. Mas tem restrições para convites. Por exemplo, convite 

de empresas, normalmente não aceitam. 

 

Pesquisador: E viagens? 

Girardi:  De empresa, não. Mas de ONGs e governo, eles tendem a aceitar. Mas 

avaliam caso, a caso. Cada convite que a gente recebe, temos que passar para a 

diretoria de redação avaliar. 
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Pesquisador: E quando aceitam, vocês citam isso nas  matérias? 

Girardi:  Sempre. Se viajamos a convite, é sempre colocado no pé da matéria. 

 

Pesquisador: Falamos bastante sobre a restrição de espaço para o jornalismo 

científico. Tem algum tema que você sabe ser mais d elicado para o jornal e, 

por isso, acaba às vezes nem propondo, pois sabe qu e será reprovado? 

Girardi:  Às vezes se uma pauta é muito complexa, dá uma impressão que nem 

adianta vender que não vai passar, mas temos sempre que lutar pela pauta. 

 

Pesquisador: Em algum momento da sua carreira dentr o do jornalismo 

científico, já ocorreu alguma situação em que uma r eportagem sua desagradou 

o veículo? 

Girardi:  Já teve matérias que o outro lado vai lá, manda carta, quer responder, mas 

é do jogo. Nada que tenha impedido de escrever. 

 

Pesquisador: E durante o processo de produção? Já a conteceu de você ter 

que readaptar um texto para que ele seja publicado?  

Girardi:  Na minha área não muito. 

 

Pesquisador: Quanto peso, por exemplo, tem uma imag em no processo de 

escolha das notícias a serem publicadas? É comum vo cê deixar de publicar 

uma notícia por falta de uma boa ilustração? 

Girardi: Tem um peso bem grande. Uma matéria com um belo infográfico chama 

muito mais atenção. Se você vai falar de uma espécie, não tem como você não 

trazer uma foto da espécie. Para explicar um processo, o infográfico vai fazer toda a 

diferença. 

 

Pesquisador: Você já perdeu alguma matéria por falt a de imagem? 

Girardi:  Não. 

 

Pesquisador: Você sente ainda algum tipo de dificul dade em obter 

informações para alguns tipos de reportagem sobre c iências?  

Girardi:  Cada vez mais, a gente tem as informações à disposição. Acho até que os 

pesquisadores brasileiros estão mais dispostos. Há alguns anos, era mais fácil falar 
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com um pesquisador estrangeiro do que com um brasileiro. Principalmente, os 

americanos e europeus são muito pró-divulgação. Você manda um e-mail e eles 

respondem rapidamente. Na internet a gente acha tudo. Fico pensando como a 

gente fazia jornalismo sem internet. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais as maiores dific uldades para se fazer 

jornalismo científico no Brasil hoje?  

Girardi: A maior dificuldade que temos é a conquista do espaço mesmo. O processo 

a gente domina, a gente faz bem, os cientistas estão aí. Eu consigo fazer matérias 

boas de ciência, mas nem sempre eu consigo publicá-las. 
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APÊNDICE D – Entrevista na íntegra com Ana Sacoman 

Ana Carolina Sacoman nasceu em 1976 na cidade de Dracena, interior de 

São Paulo. É formada em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL/PR), em 1997. Em 1999, concluiu o Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do 

Grupo Estado. É máster em Gestão Estratégica e de Marcas pelo Instituto 

Internacional de Ciências Sociais (IICS) e Universidade de Navarra (Espanha), em 

2006. Trabalha no Estadão desde março de 2000. Começou como repórter de 

Cidades e do caderno Metrópole, função que exerceu até março de 2002. Passou, 

então, a chefiar a editoria de Turismo do jornal e o caderno Viagem&Aventura. Em 

setembro de 2008 se tornou subeditora de Cidades e do caderno Metrópole, que 

desde abril de 2003 passou a englobar as notícias sobre ciências, meio ambiente e 

educação. 

A conversa a seguir foi realizada na tarde do dia 26 de junho de 2014, quinta-

feira, na redação do Estadão em São Paulo. A entrevista durou 24 minutos. 

Pesquisador: Para você que era especializada na cob ertura de temas como 

trânsito, agenda do prefeito, crimes, entre outros problemas, como foi passar a 

gerenciar uma editoria mais ampla, que agora inclui  até notícias sobre 

ciências? 

Ana Carolina Sacoman:  Eu acho incrível. Aprendo todos os dias, pois realmente 

não são áreas que eu tenha me especializado ou entenda. Pra mim, é muito mais 

fácil falar de faixa de ônibus ou CET (Companhia de Engenharia de Trafego) do que 

de jornalismo científico, saúde ou educação, que eu acho dificílimo. É um 

aprendizado diário, mas temos repórteres muito especializados para essas áreas, e 

isso facilita muito meu trabalho. Eu confio 100% nas pessoas que cobrem essas 

áreas. Eu acho que eles sabem tanto do assunto, que eu fico mais refinando ou 

coordenando alguma coisa. Eu acho que faço um pouco também o papel do leitor 

leigo. Às vezes eu faço algumas perguntas e eles respondem: “Não acredito que 

você está perguntando isso”. Mas faço as perguntas que o leitor comum vai fazer. 

Nesses assuntos eu sou esse leitor comum. Realmente não entendo (sobre 

ciências), é difícil, mas está sendo interessante acompanhar essa área de perto. Eu 

era simplesmente leitora do caderno Vida&, mas agora tenho que acompanhar, 
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entender e ter um conhecimento prévio que eu não tinha. Tenho que correr atrás, e 

tem sido um desafio. 

 

Pesquisador: Que espaço ocupa hoje no caderno Metrópole  esses assuntos 

sobre ciências que antes estavam no caderno Vida&? 

Sacoman: Isso não é um fenômeno só do Estadão, mas é eu acho que essas áreas 

acabaram perdendo um pouco de espaço recentemente. Antes tínhamos uma 

editoria inteira e agora é uma competição de assuntos dentro do (caderno) 

Metrópole. Mas eu sempre digo para os repórteres dessas áreas: “se é importante, 

vai ter espaço”. Podemos dar uma página inteira, duas, meia... Enfim, o que o 

assunto demandar, a gente vai achar um espaço. Não temos mais espaço para 

notícias mais supérfluas, um side, como a gente diz, um feature... Esses tipos de 

notícias acabaram ficando um pouco de fora e foram prejudicadas, mas se é 

importante, entra. Por exemplo, o exoesqueleto do Nicolelis (pesquisador Miguel 

Nicolelis), a gente achou que valia um superinvestimento, fazer uma matéria gigante. 

Ela teve quase duas páginas na edição de domingo, que é a edição nobre pra gente. 

Enfim, se é importante, vai entrar. 

 

Pesquisador: Mas quem estabelece o que é importante ? Você? Os repórteres? 

Como se dá esta decisão? 

Sacoman:  Geralmente é uma conversa com os repórteres. Como eu disse 

anteriormente, eu confio 100% neles. Eles entendem muito do assunto. As 

demandas vêm muito mais deles. Eles ressaltam quando é muito importante e 

discutimos. Aí entra um pouco o meu lado leigo, que pergunta: “É importante por 

quê?” Eu peço para eles me explicaram como se eu fosse uma criança de cinco 

anos, pois é assim que leitor vê. Eu acho que uma falha na cobertura dessas áreas 

específicas é que muitos se especializam tanto no assunto que, ao escrever, 

acabam escrevendo pra eles. É bom ter um olhar de fora, de uma pessoa que não 

entenda tanto, para fazer o repórter esmiuçar o máximo. Nem todo mundo entende, 

por exemplo, porque é importante a polêmica do exoesqueleto. 
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Pesquisador: Se momentos antes de fechar o jornal, te chegarem, por 

exemplo, três ou quatro textos prontos sobre jornal ismo científico e todos os 

repórteres disserem que são muito importantes e que  precisam ser 

publicados, mas você só tem espaço para uma notícia . Que critério você leva 

em conta para escolher que notícia será publicada? 

Sacoman: Eu faço algumas perguntas, como sobre a repercussão daquela notícia, 

inovação, aplicabilidade, o quanto aquilo pode interferir na vida das pessoas. Por 

exemplo, uma vacina que pode curar a aids é mil vezes mais importante do que a 

descoberta de mais um planeta que não tem nada a ver com a Terra. Tem que 

interferir no dia a dia das pessoas, tem que ter a ver com a vida delas. Tem que 

fazer a diferença. Eu acho que esse é um dos primeiros critérios pra eu escolher 

uma notícia em detrimento de outras. Pergunto qual o impacto daquela notícia. E 

também qual o grau de confiança que temos naquele assunto, né? Para não cairmos 

numa roubada. Eu morro de medo, pois acho que nessa área para termos uma 

pegadinha é muito fácil. É uma Santa Inquisição que eu faço com os repórteres... 

Como isso será usado em dez anos? Qual será a polêmica? Vai chamar a atenção 

do leitor? Tem vários aspectos. Eu procuro sempre conversar e pesar isso com os 

repórteres. Eles me ajudam a ter esse histórico sobre a importância do tema. Por 

exemplo, se a gente deu a pesquisa quando ela começou, é natural que agora 

iremos dar os resultados. Eu acho bem fácil discutir isso com eles, na verdade. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, as notícias específica s sobre saúde ganham 

algum tipo de destaque especial dentro do jornalism o científico? 

Sacoman : Eu acho temas super relacionados. Tem tudo a ver. A Folha mesmo 

coloca Ciência+Saúde. Acho curioso, mas tem tudo a ver. É difícil até separar uma 

da outra. Saúde é um tema muito importante para a ciência e vice-versa, 

 

Pesquisador: No seu caso, que supervisiona a cobert ura de vários temas, 

como você vê a busca pelo furo de reportagem dentro  do jornalismo 

científico? 

Sacoman:  Acho que é um pouco diferente. Furo sempre tem que existir. É a 

primeira coisa que ao acordarmos precisamos ter em mente, em qualquer hora que 

seja. Mas no jornalismo científico talvez exista uma dificuldade um pouco maior por 



144 

 

conta dos embargos das revistas científicas. Dependemos bastante delas, mas 

enfim. Fontes existem para isso. Se temos fontes, sempre existe a possibilidade de 

conseguirmos um furo, de conseguirmos uma exclusiva para uma entrevista que 

ninguém fez. Isso tem que sempre ser buscado, mas acho sim que é um pouco mais 

difícil. Até mesmo (furos sobre) saúde e educação eu acho que é mais fácil 

conseguir... 

 

Pesquisador: O que vocês fazem quando são furados? 

Sacoman:  Se é importante, a gente recupera. Publicamos no dia seguinte com mais 

informações ou no mesmo dia na internet. Citamos a fonte, obviamente, e 

recuperamos. Se é importante para o leitor, em qualquer área, tem que ser 

recuperado. Não podemos ter essa vaidade de “Oh, eles deram e a gente não”. 

 

Pesquisador: O Estadão  tem algum tipo de restrição na cobertura de certos  

eventos? Viagens? Convites para cobrir conferências ? 

Sacoman:  A gente nem sempre aceita os convites. O que acontece muito na área 

de saúde e ciência é, por exemplo, o convite para cobrir um congresso a convite de 

um laboratório. Não podemos. Cada caso é estudado. Eventualmente, aceitamos 

convite, mas tem que ser uma coisa que não corra o risco de pautar o evento. 

Preferimos até não ir, mesmo sem possibilidade de não cobrir o evento. Mas cada 

caso é um caso. Se é um evento muito importante, a gente até pode ir. Por exemplo, 

recentemente a gente foi para o Japão para cobrir o IPCC (Painel 

Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU). Se não for sair pautas 

relevantes, a gente nem considera. A preferência sempre é ir por conta própria 

mesmo. 

 

Pesquisador: Quando acontece de vocês aceitarem o c onvite, vocês citam isso 

na matéria? 

Sacoman:  Sim. Sempre. Isto é política do jornal. 

 

Pesquisador: As notícias sobre ciências costumam ca usar polêmica? Você já 

vivenciou algum fato em que a publicação de uma not ícia sobre ciência tenha 

desagradado a fonte ou até mesmo os donos do jornal  ou algum anunciante? 
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Sacoman:  Repercussão é muito fácil de sentir na internet. Acho também que 

jornalismo científico é uma área perfeita para a internet. Ela instiga. Colocamos, por 

exemplo, uma notícia sobre um planetinha vermelho e bomba a repercussão pelo 

Facebook. Isso é mais fácil medir no site. Tem muita repercussão e é muito curiosa 

esta questão dos planetas. Falar do desconhecido, sobre descobertas... No papel é 

um pouco mais difícil. Ninguém mais manda carta pra gente. 

 

Pesquisador: E problemas com alguma fonte ou instit uição específica que teria 

algum tipo de relação com o tema abordado? 

Sacoman:  Não é comum. Se eu vi um ou dois problemas no último ano foi muito. 

Agora repercussão com o leitor na internet é incrível. Adoramos quando a página 

principal do site destaca alguma notícia sobre ciências. Bomba mesmo. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais são os maiores d esafios do jornalismo 

científico hoje? 

Sacoman:  Eu acho que é super pretensão o que eu vou falar, mas eu acho que falta 

um pouco esta coisa de se aproximar do leitor, e não ficar tanto no seu mundo, nos 

seus termos. É preciso explicar a notícia para o leitor. Às vezes, acho que todos os 

jornais acabam escrevendo para o concorrente. Falta só isso: se aproximar mais do 

leitor. Fazer com que os 300 mil leitores entendam bem. Esmiuçar o que está 

escrevendo. Por que é tão importante essa descoberta? Porque esta etapa do 

estudo está sendo divulgado, mesmo sem a conclusão do estudo? Precisamos sair 

um pouco do mundinho e se aproximar mais do leitor. Mas isto que estou falando é 

super pretencioso, eu nunca atuei na área, né? 

 

Pesquisador: Se você pudesse escolher uma boa notíc ia ou um furo sobre 

jornalismo científico para publicar no jornal amanh ã, que notícia seria? 

Sacoman:  Ah, só me vem à mente clichês, como a cura da aids ou a cura do 

câncer. É super clichês de jornalista, mas qualquer um gostaria de dar esta notícia. 

Eu ia até pedir para o repórter deixar eu assinar junto (risos). Curas de doenças 

sempre são buscadas. 
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APÊNDICE E - Entrevista na íntegra com Denis Russo Burgierman 

Denis Russo Burgierman é jornalista, formado pela Escola de Comunicação e 

Artes da USP em 1994. Começou a fazer jornalismo científico já na faculdade, 

quando escreveu suas primeiras matérias sobre ciência. É o autor do livro “O Fim da 

Guerra – A maconha e a criação de um novo sistema para lidar com as 

drogas”, publicado em 2011. Escreveu também “Piratas no Fim do Mundo” (2003), 

um relato de sua viagem à Antártica acompanhando um grupo de ativistas radicais 

que queriam afundar navios baleeiros. 

Em 2007, foi premiado com uma Knight Fellowship, uma bolsa dada 

anualmente a 20 “jornalistas em meio de carreira” do mundo todo. Como Knight 

Fellow, ele passou um ano fazendo pesquisa na Universidade Stanford, na 

Califórnia. Foi colunista da revista Vida Simples e da Veja.com, escrevendo 

sobre sustentabilidade, inovação, transformação e sistemas complexos. 

A entrevista a seguir foi feita durante um almoço, no dia 27 de maio de 2014, 

no terraço da sede da Editora Abril, em São Paulo, e durou 56 minutos. 

Pesquisador: Há quantos anos você é jornalista? Alé m de jornalismo, você se 

formou em outra área? 

Denis Russo Burgierman:  Eu me formei em jornalismo em 1994. Não tenho outra 

formação, mas ganhei uma bolsa e fiz um curso nos Estados Unidos que não me dá 

nenhum título, mas tive a oportunidade de parar e estudar. Era um programa 

chamada Knight Felowship, da Universidade de Stanford, voltado para jornalistas em 

meio de carreira. Não era sobre jornalismo científico, mas alguns assuntos que eu 

estudei lá eram sobre ciências. 

 

Pesquisador: Fazendo jornalismo científico, você es tá há quanto tempo? 

Burgierman:  Eu escrevo sobre ciência desde antes de eu me formar (em 1994). Eu 

fiz algumas matérias ainda como estudante na ECA, já na agência universitária de 

notícias, em 1992. Eu não diria que eu sou um jornalista científico. Eu escrevo sobre 

histórias porque eu acho relevante, e ciências pra mim é um instrumento de 

conhecimento do mundo. Eu sempre falo com cientistas ou com gente que está 

estudando o tema para qualquer assunto que eu vou escrever, inclusive quando eu 
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escrevo sobre política. Mas não me considero um especialista em jornalista 

científico. 

 

Pesquisador: A Superinteressante  faz jornalismo científico. Como foi sua 

carreira até chegar à Super ? Era uma vontade sua? 

Burgierman:  A Super era a revista da minha vida. Eu sou o público alvo da Super. 

Eu tinha 14 anos quando ela foi lançada. No começo, ela era mais para 

adolescentes e hoje ela é mais para adultos. É uma revista que amei, segui. Embora 

eu fosse mais apaixonado pela revista Caminho da Terra do que pela Super na 

minha adolescência, eu sempre curti jornalismo. Quando eu fui estudar jornalismo 

eu tinha outra ideia. Queria fazer coisas relevantes, trabalhar com política. Eu estava 

na faculdade quando o (ex-presidente Fernando) Collor caiu e, pra mim, jornalismo 

de verdade, era jornalismo político. Mas ao longo do curso eu fui me desapontando 

um pouco com o jornalismo político, com o jeito como ele funciona. E curiosamente 

eu encontrei a Super logo depois que eu me formei. Era uma revista cujo espirito eu 

me identificava e conhecia, e eu fui percebendo o que era fazer jornalismo com base 

em conhecimento e não só com base em assessoria de imprensa e sobre o que o 

político está dizendo hoje com interesse no amanhã. Vi nisso um poder 

transformador maior do que fazer jornalismo político. Em parte, reencontrar a Super 

foi redescobrir o potencial da revista mais do que uma mera divulgadora de ciências, 

mas como um veículo de transformação de ideias pela disseminação de 

conhecimento. 

 

Pesquisador: Você disse que não fez um curso prepar atório de Jornalismo 

científico, mas acha que isso teria sido importante  ou necessário? 

Burgierman:  Eu acho que o curso de Jornalismo, pelo menos como eu fiz, é muito 

pouco útil. Ajuda pouco. Tive grandes professores, conheci muito gente e fiz uma 

rede de contatos que foi importante para a minha carreira, mas acho que este país 

estaria mais bem servido se tivesse uma mídia feita por uma diversidade grande de 

vozes. Por mais gente que entenda das coisas das quais escrevem. Não que eu 

ache que só especialistas têm capacidade para escrever sobre temas complexos. 

Pelo contrário, eu acho que gente olhando de fora um tema tem um distanciamento 

que, às vezes, ajuda nessas narrativas. Mas num mundo ideal, eu queria que na 

minha redação que cada repórter tivesse uma formação diferente. Que tivesse gente 



148 

 

com formação científica, mas que tivesse, sei lá, um economista, alguém de ciências 

humanas, biológicas, da área tecnológica. Hoje, no mundo real, o curso de 

jornalismo é útil porque te dá uma rede de contatos que acaba te levando para 

dentro dos cursos, e outro problema do mundo real é que nos cursos científicos as 

pessoas não aprendem a se comunicar. Aliás, quase que ao contrário, elas 

aprendem a ser obscuras. 

No mundo real é difícil encontrar gente com formação científica que tenha esse 

traquejo, que tenha essa formação e essa técnica para escrever para o grande 

público. No mundo real, eu uso, basicamente, na minha redação só jornalistas ou 

gente que não estudou jornalismo, mas que investiu energia pessoal em virar 

jornalista. É muito raro eu conseguir ter colaboradores de outras áreas. Adoraria que 

tivesse uma próxima geração que superasse esses desafios, mas se alguém me 

pergunta: “Quero trabalhar na Super, eu devo estudar biologia?” Eu não tenho como 

garantir que o curso de biologia vai equipa-la para escrever para o grande público. 

Eu estudei nos Estados Unidos. Lá, as pessoas que estudam ciências, muitas 

vezes, estudam escrita criativa e comunicação, durante o curso. Esse tipo de coisa 

não acontece aqui. O conhecimento é muito compartimentado aqui. E as pessoas 

não têm esse espírito de compartilhar conhecimento. Eu adoraria que tivesse mais 

gente se formando em carreiras científicas e vindo trabalhar com jornalismo. Não tá 

acontecendo isso. 

 

Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo 

científico hoje em relação à época em que você come çou? 

Burgierman:  Tem uma diferença no nosso projeto. A Super deixou de se definir 

como uma publicação sobre ciências. A gente se considera hoje muito mais como 

uma publicação de ideias. A ciência é uma baita fábrica de ideais, mas não é a 

única. As ideias podem vir de qualquer lugar. A gente não encara mais a ciência 

como o assunto que a gente cobre. A gente fala de qualquer assunto sobre a ótica 

do que se sabe, sobre a ótica do conhecimento humano. Tem uma mudança 

profunda aí. Em grande parte, o que nos alimentava nos anos 80 e 90 eram as 

revistas Nature e Science. Hoje, a gente consome muito mais revistas gerais, como 

a Weird. A gente lê a New Yorker e livros de divulgação ou científico. Livros de 

grandes histórias, né? Gente que pega um assunto e tenta contar grandes histórias. 

Isso nos pauta muito mais do que a cobertura do dia a dia. Isso são mudanças 
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importantes que aconteceram, mas não têm a ver com a mudança do mundo, mas 

com as mudanças do projeto da Super. 

 

Pesquisador: Antes a revista não trazia essas grand es histórias? 

Burgierman:  Antes, a gente cobria os grandes congressos. Repórteres e editores 

iam para os congressos mundiais de câncer, por exemplo, para saber sobre as 

novidades. Hoje, a gente não está tão interessado nas novidades, nas notícias, nas 

descobertas do laboratório tal que foi publicado recentemente... Em grande medida, 

essas coisas aconteceram em resposta às mudanças do mundo. Mudou nosso 

projeto. Deixamos de ser uma revista de nicho e passamos a ser uma revista que 

procura falar com todo mundo que tem curiosidade sobre o porquê as coisas são do 

jeito que são. Todo mundo tem curiosidade e quer respostas para qualquer tipo de 

questão. Isso aumenta de mais nosso mercado, né? 

 

Pesquisador: O número de notícias por edição variou  ao longo desse tempo? 

Burgierman:  Variou astronomicamente. Nos anos 90, a gente tinha acesso a 

poucas fontes de informação. Eram sempre as mesmas que nos pautavam e esse 

acesso era restrito. Estávamos sempre de carona em coisas que já tinham sido 

publicadas. É claro que tinha um foco grande em cobrir a ciência brasileira. 

Tínhamos isso como parte do projeto. Mas as grandes discussões do mundo, a 

gente chegava sempre atrasado. Alguém tinha que publicar antes para a gente ficar 

sabendo. As possibilidades de conseguirmos publicação exclusiva eram remotas. 

Quando eu cheguei aqui, e-mail ainda não era um hábito. Tinha uma pessoa na 

redação que sabia mandar e-mail. Tinha as questões técnicas e de domínio da 

língua do e-mail. Era muito mais limitado. Chegava uma quantidade pequena de 

coisas e, em grande medida, o trabalho de reduzir essas poucas coisas ao que 

cabia na revista não era gigantesco. Hoje, temos acesso a uma quantidade 

tremenda de informações. Conseguimos estar conectados diretamente com 

qualquer laboratório em qualquer lugar do mundo. Nada impede que a gente dê uma 

matéria antes da New Scientist. Às vezes, acontece. Não porque eles leram a Super 

e se inspiraram, mas é que o mundo é uma coisa só, e a gente consegue 

acompanhar os mesmos debates que eles. Lemos os mesmo livros. A gente fica 

sabendo que os livros são lançados ao mesmo tempo. Estão disponíveis no Amazon 

(site internacional de comércio eletrônico). A gente baixa e lê muito livro pela 
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internet. Conseguimos consumir livros na medida em que eles são lançados em 

qualquer lugar do mundo. 

 

Pesquisador: Que espaço as notícias específicas sob re saúde ganham na 

revista? 

Burgierman:  As pessoas gostam de matérias de saúde. Elas costumam fazer 

bastante sucesso e são muito lidas. A gente dá mais ou menos duas ou três capas 

de saúde por ano. Não fazemos uma cobertura cuidadosa sobre cada novo avanço 

em saúde. A gente procura tentar pintar grandes retratos de tempos em tempos. 

Tem uma hora que vai chegando aquela sensação do tipo: “já está na hora de 

fazermos uma grande matéria sobre câncer de novo”. A compreensão sobre o que é 

o câncer, mecanismos de prevenção e tratamento muda mesmo a cada cinco anos. 

Ela muda muito mais rápido, mas cada cinco anos a gente vê a oportunidade de 

contar uma história totalmente nova ao nosso leitor. 

Ficamos também muito ligados nas grandes tendências. Devemos ter em breve uma 

capa sobre essas novas tolerâncias alimentares. São assuntos que nascem dessas 

conversas aqui, começamos a perguntar por aí, percebemos que não saiu em 

destaque em nenhum outro lugar. Saúde é um tema que todo mundo tem histórias 

em casa. Vai além do leitor hipocondríaco que quer saber tudo. Procuramos fazer 

matérias que são realmente úteis, que realmente têm um potencial transformador de 

hábitos de vida. Nossa última matéria sobre câncer falava sobre como hábitos são 

causadores de mais de 1/3 dos casos de câncer. Uma discussão sobre o que é um 

bom hábito. Na cobertura diária tem aquele tipo de notícia, por exemplo, abacate faz 

bem e, no outro dia, abacate faz mal. A gente tenta fazer matérias um pouco mais 

perenes. Matérias que tragam um grande quadro. Que não te ajude a saber qual é o 

alimento da moda, mas que te ajude a entender como tomar decisões daqui pra 

frente. Saúde é um dos assuntos mais importantes. A gente faz muita capa sobre 

comportamento também. 

 

Pesquisador: Como é a divisão de temas de cobertura  dentro da Super ? 

Burgierman:  O tema não é o ponto de partida para a discussão das nossas pautas. 

A gente não pensa muito nisso. A gente pensa em nome da variedade. Por exemplo, 

não vamos dar uma capa de história agora porque a gente já deu no mês passado. 

Estamos em busca de grandes histórias que o mundo do conhecimento pode 
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iluminar. Estamos o tempo todo tentando entender como as pessoas lá foram estão 

pensando. É claro que tem esse raciocínio do tipo: “está na hora de uma capa sobre 

saúde”. As pessoas esperando e gostam, mas são os grandes assuntos que vão 

aparecendo na nossa frente, independentemente de ser sobre saúde ou outra coisa. 

Mas quando você olha em retrospectiva, você vê que capas de comportamento são 

chaves e muito importantes para a Super. Então, temos um número razoável de 

capas sobre saúde, sobre história, e dentro de história temos alguns assuntos sobre 

religião, mas que agora estamos dando um tempo, pois achamos que estava 

afetando negativamente nossa imagem. E tem um grupo de capas que são de 

assuntos quentes, um pouco mais política, e assuntos novos, que nos ajudam a nos 

firmar como um título que está olhando para a inovação e novas ideias. Esse é um 

tipo de capa que a gente faz algumas vezes ao ano. 

 

Pesquisador: Você disse que o acesso aos conteúdos sobre ciência aumentou, 

que hoje existem mais possibilidade de notícias. Qu ais critérios você usa para 

escolher uma notícia em detrimento de outra? 

Burgierman:  É uma resposta até difícil de acreditar, pois soa como um chavão e é 

um conceito difícil pra caramba de mensurar, mas fazemos muita força para que o 

critério único seja o interesse do leitor. Como é que a gente sabe o interesse de 

quem lê? Em partes, a gente tenta ter uma equipe de redação diversa suficiente 

para refletir o mundo lá fora. A gente tenta juntar, na nossa equipe, gente com 

interesses diversos suficientes. Assim, os assuntos que estão interessando pra 

gente, provavelmente estão interessando pra quem está lá fora. Tem matérias que 

não são novidades, que não são notícias, mas que por algum motivo, surge alguma 

curiosidade de manhã quando você está no chuveiro e vem a questão: “eu não sei 

isso!” Se você não sabe, provavelmente deve ter mais gente ali no mundo que não 

sabe e queria saber. 

 

Pesquisador: Além da percepção da equipe, algum out ro critério para definir 

as pautas? 

Burgierman:  Em parte é a percepção da equipe e em parte é a gente lendo as 

revistas do mundo, notando os assuntos que estão bombando. Assuntos que tá todo 

mundo falando, que é a polêmica da semana... A gente tenta grudar em assuntos 

quentes, mas muito do trabalho de imaginar o que o leitor está pensando é um 
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trabalho individual. Cada um de nós fuçando nos nossos interesses e descobrindo 

histórias incríveis. Dentro disso, a gente acredita que as pessoas escolhem a Super 

porque ela é diversa, é surpreendente. Temos uma sequência que parece louca, 

quase que aleatória de temas. Dentro desse foco e critério único de interesse do 

leitor, a gente busca variedades. Às vezes, a gente olha para a edição e falamos “tá 

faltando ciências nesta edição” e não pode faltar ciências. Vamos atrás para que o 

mix esteja melhor. 

Depois do 11 de setembro de 2001, por exemplo, a Super só falava de terrorismo. 

Era o assunto único. E copa e futebol vai ser o assunto único da nossa próxima 

edição. Tem matérias de ciência, de economia, de política, mas sempre girando em 

torno da copa e do futebol. De tempos e tempos, o País e o mundo são dominados 

por um assunto único. A gente não tem nenhum problema em falar desses assuntos. 

Durante algum tempo, quando Hollywood era mais interessante, muitas vezes a 

gente fazia matérias de capas que eram pautadas por um grande lançamento de um 

filme. Um filme sobre “Alexandre, o grande”, matéria de capa sobre a história de 

“Alexandre, o grande”. Fazia um baita sucesso. Tem gente que vai lá e nos chamam 

de vendidos. Dizem que a gente ganhou dinheiro dos estúdios, mas claro que não. É 

a gente pensando no seguinte: este filme vai estar bombando e ele não responde 

sobre quem foi “Alexandre, o grande”. O cara vai lá assistir uma história incrível, de 

amor, mas não vai saber exatamente qual foi a importância geopolítica daquele 

personagem. É uma oportunidade de pegar um tema e explorar. Falar com um 

historiador, com um filósofo, com um historiador da arte militar, e fazer uma matéria 

que realmente conte quem foi “Alexandre, o grande”. Porque que ele foi importante e 

porque que o mundo seria um lugar completamente diferente se não fosse ele. 

 

Pesquisador: Em relação às notícias específicas sob re saúde, elas também 

seguem esta mesma lógica para a definição das pauta s? 

Burgierman:  Acho que temos dois grandes motivadores para fazermos uma pauta 

sobre saúde. Grandes acontecimentos, que são grandes mudanças de percepção. 

Nossa última matéria sobre câncer parte muito deste princípio. Câncer está próximo 

da vida de muita gente. Então, estamos sempre queremos falar disso. E tem outro 

critério que é quanto o assunto toca na vida de todo mundo. A gente não fala de 

saúde por causa da saúde. Eu não gosto da expressão divulgador de ciências 

porque pressupõe o foco na ciência. Eu tenho ciência e vou divulgá-la. Nosso foco é 
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o oposto. Nosso foco é se imaginar no lugar do leitor e olhar pra ciência e dizer o 

que será que tem ali que me interessa e que eu não sei. Por que falar de câncer? 

Porque toda família tem uma história de câncer, né? Essa é uma história que diz 

respeito a todo mundo, que vai tocar todo mundo, independentemente da grande 

mudança de cenário. Câncer é um assunto importante, relevante para as pessoas. E 

esse é um critério também muito importante para as matérias de comportamento. 

A gente não fala sobre ansiedade só porque tem uma grande descoberta sobre a 

ansiedade. A gente fala porque percebe que tem uma sensação generalizada de 

explosão de ansiedade. Tá todo mundo pensando sobre isso. Falamos daquilo que 

está sempre tocando a vida das pessoas. A gente nem sempre consegue e não 

temos pesquisa para saber o que as pessoas estão pensando, nem queremos ter. 

Não acho que é por pesquisa que vamos descobrir o que as pessoas querem. 

Percebemos isso de uma forma não tão científica mesmo. É um tipo de percepção 

que a gente tem que ter ligada. Mas isso é central para o nosso trabalho. Por mais 

que seja subjetivo, a nossa conversa com os editores é sobre o que as pessoas 

estão querendo saber. É isto que a gente fica perguntando o tempo todo, por mais 

que a gente não saiba responder. É essa pergunta que dá origem à revista toda. 

 

Pesquisador: Vocês têm algum tipo de troca de perce pções com o leitor? 

Contato pelas redes sociais? 

Burgierman:  Muito. Estamos o tempo todo no Facebook. As pessoas conhecem o 

nosso nome, os leitores conversam com a gente o tempo todo. Recebemos dezenas 

e dezenas de e-mails. Não tá fácil. A complexidade de demanda tá uma loucura. 

Quando é crise, quando é um problema, a gente faz muita força para responder 

muito atenciosamente e rapidamente. Temos um cuidado muito grande para não se 

enxergar apenas como um veículo de transmissão vertical de informação de notícias 

e informações. Queremos ser gerentes de uma comunidade. Se chega uma 

reclamação, a gente para o que está fazendo para atender este tipo de reclamação. 

E a gente tem uma boa relação com as pessoas. Acontece muito das pessoas 

escreverem reclamando e depois terminarem felizes dizendo que vão ler a Super pra 

sempre por se sentirem bem cuidadas. E as pessoas estão sempre sugerindo ideias, 

pautas, links. A gente lê.... (Esse contato com os leitores) é uma das mil fontes de 

ideias e conhecimentos que vão entrando. A gente não se sente obrigado a falar de 

uma matéria porque dez pessoas pediram esta matéria, mas é uma das fontes que 
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alimentam esse nosso universo de referência e que nos ajuda a cada mês responder 

a pergunta sobre o que as pessoas querem responder. 

 

Pesquisador: E como é a disputa pelo furo da notíci a na Superinteressante ? 

Burgierman:  Pra gente, é muito importante a busca por fazer as coisas diferentes. 

O furo pra gente não é a mesma coisa que é para o jornalismo diário. Não é com a 

ideia de eu dei esta informação antes, mas é do tipo: nós fomos os primeiros a 

representar o orçamento do governo brasileiro por meio de um infográfico, como se 

fosse uma nota de 100 reais. Pegamos os assuntos que são importantes e nos 

perguntamos: como vamos falar disso de maneira diferente? Não podemos entrar 

pela briga do furo tradicional porque a gente vai perder. Pra começo de conversa, 

leva dez dias entre o dia que a gente leva o arquivo para a gráfica e o dia que o 

leitor receberá a revista. 

 

Pesquisador: Quem são os concorrentes da Super? 

Burgierman:  Todo mundo. A Veja, a Exame... Qualquer coisa que gaste o tempo do 

nosso leitor é nosso concorrente. 

 

Pesquisador: Outras mídias também, além das revista s? 

Burgierman:  Sim. O vídeo game... Do jeito mais direto, respondendo mais 

diretamente, a única publicação que tem um projeto semelhante ao do Super é a 

(revista) Galileu. Mas aí você vai ver elementos do projeto de publicação da Super 

em várias revistas semanais, inclusive nos programas de TV. Temos um nicho 

próprio. A Super é uma revista com muita circulação, com um público muito grande e 

com uma marca muito saudável. É uma publicação querida. Não somos obcecados 

com a concorrência. A Galileu, que eu citei, é muito menor que a Super. Não 

ficamos ali pensando demos antes ou depois deles. Mas se eles tiveram a mesma 

ideia, não tem razão pra gente fazer. Queremos ser surpreendentes. Você tem que 

pegar a Super e dizer: “Nossa, quanta coisa que eu não sabia.” Nossa obsessão 

pelo concorrente não é chegar primeiro, mas falar diferente. 
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Pesquisador Vocês dão créditos a outras mídias quan do eles dão um assunto 

primeiro? 

Burgierman:  Sim. Se alguém dá uma entrevista para outra revista, por exemplo, a 

gente cita a fonte. Bom, não costumamos fazer isso com um concorrente direto, tá 

bom? (risos). Ninguém faria, mas a gente não tem problema em citar crédito. A 

gente tá o tempo todo citando matérias. No meio de uma reportagem sobre ideias, 

falamos tal pessoa escreveu isso num artigo sobre o tema para tal revista. 

 

Pesquisador: O que seria um furo de notícia ou uma ideia diferente como você 

mencionou na área da saúde hoje? 

Burgierman:  Tem uma matéria que foi polêmica recentemente inclusive, que foi 

sobre a aids. Ela foi anunciada em tom triunfal, a matéria tinha como título “Enfim, a 

cura da aids”. Talvez tenha sido uma radicalização na escolha de palavras. Fomos 

criticados por gente que cobre o assunto por participar dessa onda de baixar a 

guarda das pessoas na prevenção. Tem essa característica das nossas capas sim. 

Nossas capas andam na corda bamba do sensacionalismo, mas elas nunca podem 

cair para o outro lado. O nosso esforço então é: “Como é que a gente fala alto 

suficiente de maneira que todo mundo perceba, mas sem dizer nenhuma mentira?” 

Talvez esse equilibrismo na capa da aids tenha sido um pouco além do que deveria. 

A matéria poderia chamar apenas “A cura da aids”. Efetivamente, ocorreu a cura de 

pacientes com aids e está ocorrendo. Dezenas de pacientes foram curados de uma 

doença que era incurável e sempre letal. A aids tem possibilidades reais de cura e 

tem gente sendo curada. O que não tem é um procedimento aprovado, um 

tratamento acessível para a cura. As pessoas que compraram a revista porque tem 

aids ou porque tem algum familiar com aids pode ter se sentido ludibriada por nós e 

é claro que isso a gente leva a sério e discute. Sei lá, pensando nisso, hoje em dia, 

eu teria feito diferente aquela capa. É um equilíbrio delicado aí também, né? Eu 

quero ser notado. Eu quero que as pessoas leiam minha história. Era uma história 

incrível. Tem uma coisa grandiosa acontecendo, mas tem consequência no que a 

gente faz. 
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Pesquisador: Além das revistas americanas que você já citou, quais são as 

outras fontes de informação para as matérias da Sup er? 

Burgierman:  As revistas que fazem grandes discussões, desde as revistas sobre 

ciências, como a New Scientist, a Scientific American ou Discovered. As revistas 

Nature e Science bem menos hoje em dia. Estas revistas não chegam mais na 

redação. Temos que comprar artigos individualmente. Vamos mais para publicações 

que constroem um quadro para um leitor mais geral. Mas isso são pontos de partida. 

Por exemplo, pesquisa na Amazon. Isso é um ponto de partida para entender quais 

são as grandes questões que estão fervilhando. Aí a gente vai à fonte primária. Esta 

é uma das grandes conquista de hoje em dia. Temos uma facilidade incrível para ter 

acesso ao paper original. Pegamos um telefone e falamos com o chefe da pesquisa. 

Mandamos um e-mail e ele responde. O ponto de partida de descobrir quais as 

questões serão investigadas vai depender de cada editor. Cada um tem seu método. 

Temos os viciados em revistas... Lemos blogs, publicações diferentes, como a 

revista Piauí, por exemplo. Não tem nada a ver com o nosso projeto, mas pode nos 

dar ideias de histórias interessantes. É tudo. Partimos do principio que boa parte das 

pessoas no mundo, não a maioria, mas boa parte tem curiosidade de descobrir 

como as coisas funcionam, mas elas não têm tempo de ficar investigando isso. Elas 

têm emprego. É que o nosso emprego é pesquisar isso para elas. Nosso trabalho é 

satisfazer nossa curiosidade com a esperança que, ao satisfazê-las, a gente vai 

satisfazer a das pessoas que estão lá fora. Esse é o ponto inicial. Não tem regras... 

A gente assina algumas revistas na redação e é uma cesta bem diversa. A gente 

assina as revistas Time, a Economist digital, a Bloomberg Businessweek, a Scientist, 

a Weird… É um grupo muito diverso mesmo de publicação, mas a gente está on-line 

o tempo todo fuçando aquilo que acha que uma porcentagem do leitor gostaria de 

saber. 

 

Pesquisador: Como é a relação com as assessorias de  imprensa? Elas 

propõem muitas pautas? 

Burgierman:  A gente não tem muita relação com as assessorias de imprensa. 

Eventualmente, precisamos trabalhar por meio das assessorias por decisões das 

nossas fontes. Quando tá todo mundo com muita demanda, as assessorias ajudam 

a organizar essas demandas, e têm ótimos assessores que nos ajudam nisso. 
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Procuramos não nos deixar pautar pelas assessorias. A gente lê os releases. 

Aqueles que nunca trazem informação nenhuma, a gente cancela a assinatura. A 

gente lê os releases com a mesma atenção que a gente lê outras publicações e 

quando navega na internet pesquisando. 

 

Pesquisador: Minha próxima pergunta é justamente so bre esse tipo de atenção 

especial. Tem algum tipo de fonte ou meio de comuni cação que vocês sabem 

que precisam ter alguma atenção especial? 

Burgierman:  Cada um de nós tem a sua. Por política editorial, não tem. Procuramos 

estar atentos a tudo. Nossas fontes mudam a cada edição. Tem a ver com o assunto 

que a gente precisa acompanhar. Não temos obrigação de cobertura. O projeto 

original da Super tinha. Não podia acontecer um assunto relevante no mundo da 

ciência que não tivesse na Super. Se era importante, tinha que estar lá. Hoje mudou 

o drive. Hoje em dia o nosso foco central é atender o interesse das pessoas. Se tem 

alguma coisa que é muito importante, e a gente avalia que as pessoas não estão 

muito interessadas nisso, ou não vai sair na Super ou vamos tentar fazer essa 

matéria mostrando um lado que ajude o leitor a ver o assunto de forma mais 

interessante. 

 

Pesquisador: Vocês têm algum tipo de restrição para  cobrir eventos a convite 

de empresas? Viagens pagas por apoiadores? 

Burgierman:  As regras tradicionais da Abril são de que a gente não pode aceitar 

nada. Temos conversado bastante, e a ideia é de que não podemos prejudicar 

nosso público diante dessa regra. O atendimento do interesse do nosso público é 

mais importante que essa regra. A gente vai aceitar convites que nos dê acesso às 

histórias que são de interesse do nosso público. 

 

Pesquisador: Quando isso ocorre, vocês informam na matéria? 

Burgierman:  A gente busca ser o mais transparente possível. Não é informado 

assim de maneira burocrática: “o reportagem viajou a convite de tal instituição”. É 

informado dentro da narrativa, mostrando porque aquilo está acontecendo. É abrir o 

jogo com o público e mostrar como as coisas são feitas, que interesses têm por de 

trás. Hoje existem alguns formatos publicitários novos. Um deles é o conceito de 

publicidade narrativa. Não é bem um informe publicitário. A diferença é que tem um 
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conteúdo patrocinado feito para interessar o público. Então, ele não fala do produto 

do anunciante. Ele fala de algum assunto que tem algum atributo que o anunciante 

quer associar a sua marca, e ele é editado para interessar o público. Fizemos 

recentemente uma matéria para a Honda. Eles têm no centro da ideia da campanha 

deles o apelo pela razão e pela emoção. Fizemos uma matéria sobre isso. É uma 

matéria extra. O leitor não perdeu nenhuma página por isso. Entraram seis páginas, 

além das 60 que a gente tem sempre, e está escrito no abre da matéria: “Conteúdo 

produzido pela equipe da Super com patrocínio da Honda”. 

A intenção ali não é cumprir uma burocracia de escrever um informe publicitário. A 

intenção ali é que o leitor entenda o que foi feito ali. Os caras deram dinheiro pra 

gente e com esse dinheiro pudemos financiar a produção daquela matéria. Sobrou 

um tanto que pode ajudar a financiar o resto da revista (risos). Eu não vejo 

problemas com isso. Transparência. A grande utopia da imprensa dos anos 80 e 90 

era a utopia da imparcialidade. Era mentira, mas era uma meta. Era importante. 

Ajudou a evitar baixarias e decisões erradas. Só que a gente tem que substituir a 

utopia da imparcialidade pela utopia da transparência. Podemos fazer coisas 

imparciais, desde que esteja claro para nosso público que estamos sendo 

imparciais. Podemos trabalhar em colaboração com uma marca, desde que esteja 

claro para o nosso publico qual foi o acordo e qual o interesse nessa história. De 

novo, é uma utopia. Tem limites para a transparência. Não tem como escrever 

algumas coisas. Precisaríamos de mais 200 páginas só pra dizer tudo que acontece 

por de trás de cada matéria. Quando um repórter viaja a convite, assim como eu vou 

checar se as informações estão corretas, eu também vou ver se está claro para o 

nosso público o que aconteceu. Vai ter cada vez mais isso. Até porque a gente 

precisa de certos convites para ter acesso às histórias extraordinárias. Eu preciso ter 

um repórter no espaço quando tiver um voo espacial. Não vai dar para eu pagar do 

meu borderô editorial. 

 

Pesquisador: Já aconteceu de alguma notícia ter abo rdado algum tema 

polêmico e a repercussão ter sido delicada para voc ês? 

Burgierman:  A matéria sobre a cura da aids gerou uma discussão saudável sobre 

limites e responsabilidades. Discussão que eu acho relevante. Talvez se tivesse feito 

algumas coisas diferentes, em especial, a chamada de capa, seria melhor. Mas a 

gente não fez nada de errado ali. Não tinha nenhuma informação falsa que não 
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tivesse apoiada em pesquisa. Mas assim, a gente erra também. Tem uma matéria 

que tem a ver com aids também. Foi uma entrevista com Peter Duesberg feita há 

mais de dez anos, quando ele defendeu a tese de que o HIV não causa a aids. A 

entrevista era relevante, o Duesberg tinha prêmio Nobel de química. A decisão de 

publicar aquela entrevista não foi errada, mas o fato é que, de tempos e tempos, 

aquela entrevista reaparece na internet, cercada de teorias conspiratórias dizendo 

que a indústria farmacêutica está manipulando as pessoas para vender remédios. É 

fato que essas teorias conspiratórias tiveram um efeito destrutivo. O presidente da 

África do Sul acreditou naquelas políticas e tem um desastre de política pública no 

país. Sempre que aquela entrevista aparece de novo, eu corro para esclarecer. E 

vou e posto no blog, assinando pessoalmente, que essas ideias foram publicadas no 

ano tal, que estão desacreditadas e que a Super não autoriza a republicação dessa 

história, a não ser acompanhada desse esclarecimento de que essas ideias estão 

ultrapassadas e que são potencialmente destrutivas. Não é verdade o que ele está 

dizendo. 

 

Pesquisador: Alguma matéria já desagradou a Abril o u algum patrocinador, 

por exemplo? 

Burgierman:  Nem todo mundo gosta de tudo. A gente encontra as pessoas no 

elevador e elas dizem: “poderia ter pego leve com aquilo lá”. Não vou dizer nunca, 

mas você ficaria surpreso com o nível de liberdade editorial que a gente tem aqui. A 

gente meio que pode fazer o que a gente quiser desde que seja do interesse do 

leitor. Se não tenho como justificar que é do interesse do leitor, por exemplo, eu 

posso ter problemas. Mas essa justificativa aqui nessa empresa, realmente, é levada 

a sério. Fizemos um especial sobre maconha há dois meses. Bombou. Fez um baita 

sucesso. E tenho certeza que alguém olhou para aquilo e disse “pegaram pesado”. 

As pessoas querem saber dessa história. Quando a gente fala de assuntos 

polêmicos, tomamos um cuidado extra com a qualidade da informação. Tudo é muito 

checado. Tudo é muito conferido. Temos um cuidado muito grande. Mas as pessoas 

entendem que ser polêmico é parte do nosso projeto, da nossa missão. Se a gente 

começa a pensar em quem vai ficar incomodado com as nossas matérias, a gente 

vai fazer uma revista ruim. Aqui respeita-se isso. Respeita-se a liberdade editorial. 

Tem publicações para públicos diferentes e tem um respeito para o fato de cada 
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publicação ter um projeto e falar para um tipo diferente de gente. Tem até publicação 

que desagrada os públicos dos outros, mas é o que o nosso público quer. 

 

Pesquisador: No dia a dia, ocorrem problemas que at rapalham a publicação de 

notícias que vocês consideravam importante? Por exe mplo, a falta de uma foto 

ou de uma informação que vocês não conseguiram chec ar a tempo? 

Burgierman:  Trabalhamos com recursos limitados. A maior parte dos problemas de 

processo têm a ver com isso. Temos pouca gente. Temos pouco dinheiro. Nem 

sempre a gente consegue ter acesso às grandes histórias. Eu falei que a 

composição da redação tem que refletir essa realidade. Eu precisava de mais umas 

duas pessoas lá para ter um quadro mais completo. 

 

Pesquisador: Sua equipe é composta por quantas pess oas? 

Burgierman:  São dez pessoas, contando com a equipe de arte e texto. De 

jornalistas, são quatro editores e um repórter. E temos muitos colaboradores e 

freelancers externos. O que acontece é que a gente não faz só a revista. A gente 

tem uma segunda revista que é o Dossiê Super, que são especiais que saem todos 

os meses. Tem 15 mil assinantes. São edições monotemáticas. Vende 50 mil por 

mês. É maior do que muita revista brasileira. Lançamos livros também. Uma meia 

dúzia por ano. Temos aquela coleção Grandes Ministérios com capa 3D. A gente faz 

quase dois exemplares editoriais por semana, se contarmos os digitais. Tem muita 

terceirização, tem muito editor freelancer, muito designer freelancer. Boa parte da 

nossa colaboração é externa. Isso enriquece. É uma rede de gente mais espalhada 

pela sociedade. É mais diverso por causa disso. Ia ser bom se tivéssemos mais 

algumas pessoas. Por isso a gente acaba tendo problemas porque tem histórias que 

a gente não ficou sabendo ou ficamos sabendo quando é tarde de mais. 

 

Pesquisador: Vocês procuram criar um mix de assunto s por edições da 

revista? 

Burgierman:  Não fazemos essa conta. Na hora do fechamento, a gente olha um 

pouco o mix... Ou melhor, quando a gente define o espelho da revista no começo do 

mês, ficamos atentos para ter ciências todo mês, mas o tema não é o único fator 

importante. É o astral da matéria, o caminho do designe, se é infográfico, se é texto 

corrido, matéria picadinha... Diversidade em todos os aspectos. A gente pergunta: 
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“tem diversidade suficiente?” Mas não tem um check list dizendo tem que ter tantas 

matérias sobre isso, tantas sobre aquilo. Se está diverso o suficiente, então beleza. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais as maiores dific uldades no dia a dia para 

se fazer jornalismo científico? 

Burgierman:  Pra mim, a maior dificuldade é recurso mesmo. Dificuldade de trazer 

as melhores pessoas e de mergulhar tão fundo quanto os assuntos exigem. Tirando 

isso, a gente vive na era de ouro de contar histórias. Nunca a gente teve a nossa 

disposição a quantidade tão imensa de histórias extraordinárias. Você consegue 

entrar em contato com mil pessoas que estão tendo ideias incríveis, fazendo e 

descobrindo coisas incríveis. Está tudo aberto. Conseguimos chegar a qualquer um. 

Mas nunca foi tão complexa nossa operação. A gente faz mais coisa do que nunca e 

os recursos estão soados. Grande parte do meu tempo aqui não é para revista, mas 

em brigas internas por recursos. Dizendo: “Abril, aposta aqui. As pessoas querem ler 

essa revista”. A revista tá crescendo, tá indo bem, até com alguns resultados. Pra 

mim, o grande estresse é esse. Não quero voltar à estrutura dos anos 80. Não é 

isso. Eu acho que elas estavam erradas. Aquelas redações hiper hierárquicas, com 

três níveis de comando, com foco total na segurança, do tipo não pode errar. A 

nossa redação, por ser pequena, é bem horizontal, bem sem hierarquias. Cada um 

trabalha com autonomia. Mas acho que a gente aumentou muito a nossa 

capacidade de contar histórias apaixonantes. Antigamente, o repórter escrevia uma 

matéria sabendo que nenhuma das palavras que ele escrevia ia acabar saindo na 

revista. Tinha menos compromisso, menos paixão. As pessoas se sentiam menos 

donas da revista. Hoje, a equipe se sente muito dona da revista. Eu gosto dessa 

estrutura horizontal. Isso permite revistas mais vibrantes, mas eu precisava um 

pouquinho mais. Um pouquinho mais de capacidade de pensar multimídia. As 

equipes ainda são muito dimensionadas a ter jornalistas e designers. Mas precisava 

ter mais do que isso. Precisava ter estatísticos, programadores... 

 

Pesquisador: Os editores dos cadernos de ciência do s jornais diários que eu 

entreviste ressaltaram bastante o enxugamento do pa pel. Segundo eles, o 

espaço para a cobertura de ciências diminuiu nos úl timos anos. Dentro do 

complexo de revistas da Abril, a Superinteressante  diminuiu também? 
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Burgierman:  Temos outro modelo de negócio, que não está indo mal nos tempos 

de hoje. A grade diferença é que jornal vende anúncios, vende espaço publicitário. 

Conteúdo jornalístico não dá um centavo para eles. Conteúdo jornalístico nos 

jornais, no máximo, empata na operação. Ele gasta com a estrutura da redação o 

mesmo que ganha com a venda do jornal, por volta de R$3,00 cada exemplar. No 

nosso caso, vender o conteúdo, o material, é uma operação rentável. Nosso trabalho 

é pegar um calhamaço de 90 centavos, que é quanto custa aquela revista se for 70 

folhas de papel grampeadas, e vender por 14 reais. Nas edições 3D, a gente vende 

por quase R$30,00. Essas operações são rentáveis. A gente vive de vender revista. 

Tivemos um orçamento publicitário de mais de 10 milhões de reais no ano passado, 

mas o grosso do dinheiro que a Super faz é de gente querendo ler aquilo que você 

escreveu. E esse modelo não está em colapso. Não está em crise. Tem uma 

mudança de hábito. Tem mais gente que em vez de comprar um livro vai passar o 

dia inteiro lendo coisas na internet, mas as pessoas não estão deixando de comprar 

produtos editorias que atendam a exigência de qualidade delas. Nos últimos dez 

anos, teve um trabalho muito bem sucedido de agregar valor a isso. Fazer as 

pessoas acreditarem que conteúdo editorial de qualidade tem valor. A Super custava 

$3,60 na virada do século, hoje ela custa R$14,00. Geralmente eu sou voto vencido, 

pois cada vez que sobe o preço, é uma pressão maior no editorial para fazer valer 

esse preço. Acho que foi um acerto do ponto de vista em negócios. Convencemos 

nosso público que vale à pena eles custearem a nossa operação em vez de deixar o 

mercado de publicidade custear. 

No caso dos jornais, é o mercado de publicidade que custeia. Eles estão numa crise 

terrível. Quanto mais páginas o jornal tem, mais dinheiro eles gastam na operação e 

menos rentável ela fica. 

Temos gasto com impressão também, mais do que nunca, e em partes porque esta 

empresa está em crise. Nem todo mundo nesta empresa tem este modelo de vender 

conteúdo editorial. Na verdade, a maior parte da empresa tem um modelo parecido 

com o do jornal diário, que é vender publicidade. Faturamento publicitário é mais 

importante para essa empresa que circulação, mas para a Super não. Por isso 

estamos bem. Mas temos desafios. Sabemos que as pessoas não vão assinar um 

calhamaço de papel para ficar juntando em casa. Então, a gente começou a vender 

produtos digitais. No ano passado, lançamos o I single, que é uma reportagem num 

formato de livro. Pegamos uma reportagem de capa do passado e vendemos como 
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um livro com 15 páginas. Custa R$2,25. É uma leitura de meia hora. É um mini livro. 

Nossas matérias duram bastante tempo. A gente não faz jornalismo, a gente faz 

literatura de não ficção. O mercado de livros é um mercado que está aberto para 

nós. Ao mesmo tempo em que seguimos focando na revista, estamos inventando 

cada vez mais produtos impressos e digitais. Isso, em parte, aumenta a 

complexidade das nossas operações, mas o potencial é grande. A gente não vai 

desaparecer. Vai continuar existindo. Vai continuar tendo gente que dá dinheiro pra 

gente em troca de conteúdos editorias de literatura de não ficção. 
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APÊNDICE F - Entrevista com Emiliano Lorenzi Urbim 

Emiliano Lorenzi Urbim é um dos três editores da revista Superinteressante. 

Natural de Porto Alegre, gradou-se em jornalismo em 2001. Trabalho com jornalismo 

científico desde 2004. Além da Super, da editora Abril, já trabalhou para as revistas 

Mundo Estranho, também da Abril, e para a Galileu, da editora Globo. 

A entrevista a seguir foi feita na tarde do dia 27 de maio de 2014 na redação 

da Super, na sede da editora Abril, em Pinheiros, São Paulo. A conversa durou 27 

minutos. 

Pesquisador: Como foi seu processo dentro da profis são até chegar ao 

jornalismo científico? 

Emiliano Lorenzi Urbim:  Sempre trabalhei cobrindo a área de cultura e quando 

comecei a fazer trabalhos como freelancer para a Abril, eu tive a oportunidade de 

fazer matérias para as revistas Mundo Estranho e Superinteressante. Da Super, eu 

fui para a revista Galileu, voltei para a Super, fui para a Galileu de novo e agora 

voltei pra Super. 

 

Pesquisador: Você fez algum curso preparatório para  cobrir esta? 

Urbim : Não. Fui aprendendo no dia a dia. Até sei que tem uma pós na Unicamp em 

jornalismo científico. Eu teria vontade de me especializar, mas não fui atrás disso 

ainda. 

 

Pesquisador: Você sente falta de uma formação mais específica sobre este 

tema? Acha que isso é necessário? 

Urbim:  Não sei se necessariamente uma especialização, mas ir atrás de entender 

sobre o que está acontecendo para ir um pouco além e poder compreender é 

fundamental. É uma área em que o simples conhecimento empírico e do dia a dia 

não é suficiente. Temos a necessidade de estarmos nos atualizando por fora. Por 

meio de livros, documentários, indo atrás dessas fontes primárias. Se não um curso, 

mas pelo menos buscar saber o que os especialistas estão dizendo. 
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Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo 

científico hoje em relação à época em que você come çou? 

Urbim:  Hoje tem uma abertura maior dos leitores no formato de se fazer jornalismo 

de divulgação científica. Podemos deixa-lo num formato mais pop e agradável. 

Antes, tinha muito a ideia que aquilo precisava ser paradidático, uma coisa séria, 

sem graça. Se o texto tivesse alguma graça, se o gráfico estava muito bonito, é 

porque tinha algo errado. Hoje eu vejo uma abertura maior para isso. Acho até que 

as pessoas preferem mais isso. A gente recebe e-mails de pessoas dizendo que 

assinam a Super há vários anos e que dizem que a revista está num espiral de 

depreciação e tal, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente nova chegando e 

lendo. São pessoas que gostam desse compromisso de explicar as coisas de forma 

legal, e não necessariamente de usar o jargão científico. 

A fonte de informação também mudou bastante com o acesso à internet. Temos 

acesso a quase todas as publicações, papers de especialistas. E com isso aumenta 

a concorrência. 

 

Pesquisador: Que aspectos que você leva em conta pa ra propor uma pauta? 

Urbim: Tem vários termômetros. Um mais inicial é na própria redação, sentindo que 

o assunto tem interesse das pessoas. Tu mencionas aquilo e alguém lembra que 

tem um livro, que viu alguma coisa sobre isso, que viu num site... Outro critério bem 

importante é falar com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Por 

exemplo, um almoço em família e está todo mundo falando de glúten. Todo mundo 

fala, todo mundo tem interesse e quer saber. Isso é um termômetro de que as 

pessoas têm interesse nisso. E outro é mais um feeling de assuntos que sabemos 

que historicamente tiveram vendagens boas na Super. Talvez propor uma 

abordagem de outro ângulo sobre o assunto. Seria então a reação dos colegas, a 

reação do público geral e o histórico de vendas. 

 

Pesquisador: Nas matérias sobre saúde, tem algum as pecto relevante que 

você costuma pensar para propor suas pautas? 

Urbim:  Em saúde, a gente parte da ideia que nos últimos anos todo mundo tem se 

informado muito na internet. Você vai ao médico para fazer uma consulta de uma 

coisa mínima e o padrão é ler muito sobre o assunto. Aí tu chegas lá já com um 



166 

 

monte de informação, com remédios na cabeça, sintomas... As pessoas têm muita 

informação sobre saúde, mas isso não significa que elas entendam da coisa. 

Sempre que pensamos numa matéria de saúde tentamos lutar contra essa 

quantidade de informação de procedência duvidosas que as pessoas têm. Diferente 

de uma matéria sobre história, que muita gente nunca vai ter ouvido falar daquele 

assunto antes, ou sobre matérias de hard science e questões de físicas. Se está 

falando de saúde, todo mundo tem uma noção, já ouviu falar, tem algum parente que 

já teve aquilo. Temos que ter um cuidado muito grande para se chegar à informação 

correta e para principalmente conseguir dizer coisas novas sobre aquilo. Esse é o 

desafio maior. Acertar e trazer algo novo. 

 

Pesquisador: Entre as matérias que você já escreveu  ou editou para a Super , 

que espaço ocupou a saúde desse montante? 

Urbim:  É um dos temas que sabemos que vende. Quando falamos, as pessoas têm 

interesse. Tanto para doenças, como para assuntos mais da vida prática, como 

saúde no sentido de autoajuda. Como turbinar seu cérebro, e o lado mais de dieta e 

exercícios também estão no nosso cardápio, pois sempre geram interesse. Estão 

entre os assuntos preferidos. 

 

Pesquisador: Como funcionam as propostas das pautas ? Quem sugere? 

Urbim:  A gente trabalha muito com colaboradores. Geralmente, eles sugerem e 

muitas vezes é a gente, pesquisando, indo atrás e procurando ideias de pautas para 

ver se elas colam. Digo isso para ver se elas se sustentam nas reuniões de pauta. 

 

Pesquisador: Quais são as fontes dessas pautas? De onde elas vêm? 

Urbim:  De sites gringos (internacionais), de sites nacionais, revistas... Às vezes, 

parte de uma percepção que a gente tem. Faz o caminho contrário. Parte de uma 

percepção leiga, e aí a gente vai procurar sobre o que os especialistas estão 

dizendo daquilo. Acho que isto é até mais comum. 

 

Pesquisador: Para as suas matérias, tem algum tipo de fonte que tem sido 

mais recorrente ultimamente? 

Urbim:  Eu tento propor mais matérias sobre comportamento. E por ser jornalista, ao 

ler outra matéria, eu vou tentando perceber o trabalho que o meu colega fez. É um 
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trabalho de interpretação da notícia. Tento ver direto também o que os especialistas 

estão dizendo. Tento acompanhar blogs de especialistas. Quando vejo a menção de 

um especialista em uma matéria que eu acho interessante é quase automático eu 

lagar a matéria e ir direto à fonte, procurar o site ou livro da fonte. Isso mudou. 

Antes, dependíamos muito das coisas chegar pra gente. Hoje, quase todo 

especialista tem blog, assessoria de imprensa. A divulgação é muito maior. 

 

Pesquisador: Tem algum tipo de fonte que você sabe que precisa ter atenção 

especial? 

Urbim:  Acho que sim. Essas coisas que atraem mais interesse, como nutrição, 

curas e coisas que tendem a dar mais ibope, a gente tem que ficar mais atento 

ainda, pois de repente eles estão recortando alguma parte específica daquele 

estudo e dando ênfase para um resultado que não corresponde ao dado real do 

estudo. Se você for atrás das manchetes de saúde, vai até perceber que há uma 

variação grande sobre o que faz bem e o que faz mal. O real é que precisamos tirar 

um consenso sobre isso. É evidente que existe uma verdade por de trás disso, mas 

talvez ela não seja tão interessante de noticiar. Não é que o ovo faz mal ou faz bem, 

mas nas quantidades certas ele não atrapalha, mas isso não é título. Dizer “coma 

moderadamente ovo” não vai dar notícia. Mas, às vezes, nossa função é dar uma 

baixada de bola mesmo. 

 

Pesquisador: Já aconteceu de alguma reportagem sua ter desagradado alguma 

fonte ou instituição? 

Urbim:  Teve uma matéria que eu editei, em 2013, que falava sobre bancos privados 

e públicos de cordão umbilical. A matéria indicava que bancos públicos com material 

genético mais variado fazia mais sentido do que os bancos privados. Ao sair essa 

matéria, entrou em contato comigo uma assessora de um desses bancos privados, 

me convidando para visitar e conhecer. Eu fiquei com a impressão que a intenção 

deles era que eu visitasse. E quando ficaram sabendo que a minha mulher estava 

grávida, eles me propuseram uma cortesia para utilizar o banco. Parecia que a 

intenção deles era que eu conhecesse e, de repente, fizesse uma nova matéria. Eu 

disse que poderia ir e conhecer, mas que a minha opinião como editor não iria 

mudar. 
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Pesquisador: Quantas matérias você produz por ediçã o? 

Urbim:  Eu mais edito do que escrevo. Eu acabo editando duas ou três matérias 

grandes, feitas pelos freelancers. Tem três sessões que cada um de nós é 

responsável, mais algumas notinhas. Sei lá, talvez dez textos por mês. 

 

Pesquisador: Os freelancers também propõem as pautas? 

Urbim:  Sim. Muitas deles propõem. Tem alguns que sabemos que conhecem mais 

sobre determinada área e encaminhamos pra eles, mas o mais comum é a gente 

propor pra eles. Como somos mensais, muitas vezes a pauta parte daqui. Nós 

sabemos melhor o que tem a ver com a cara da Super. 

 

Pesquisador: Quais as maiores dificuldades em fazer  jornalismo científico pra 

você hoje? 

Urbim:  A seleção das informações talvez seja uma delas. Como aumentou a 

quantidade de informação, a quantidade de possibilidades também aumentou. É 

mais informação pra filtrar. E outra dificuldade é dizer coisas que as pessoas não 

sabem. Conseguir chegar ao que é novidade, no que o leitor não sabe. Como as 

pessoas têm mais acesso à informação, a dificuldade é conseguir contar as coisas 

de uma maneira diferente. Como eu vou surpreender esse leitor? Como vou 

conseguir explicar ou fazer uma metáfora diferente? Como vou resumir bem e contar 

uma história de uma maneira simples? Eu digo sempre que editar é embalar pra 

presente e que está cada vez mais difícil fazer o embrulho. 
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APÊNDICE G - Entrevista com Ricardo Zorzetto 

Ricardo Zorzetto é jornalista, formado pela Escola de Comunicação e Artes da 

USP em 1997. Natural de Araçatuba, mas residente em São Paulo, Ricardo cursou 

um ano de Medicina, quando intensificou seu interesse pela área de ciências. Desde 

2002 na Revista Pesquisa Fapesp, já trabalhou para a revista Ciência Hoje, para a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para a Folha de S.Paulo, na área 

de comunicação da Unifesp e para agência de notícias Reuters. 

A entrevista a seguir foi realizada na manhã do dia 29 de maio de 2014, na sede 

da Revista Pesquisa Fapesp, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Durou 1h17’. 

Pesquisador: Como foi o seu processo dentro da prof issão até chegar ao jornalismo 

científico 

Ricardo Zorzetto:  Comecei estudando Medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu 

(UNESP). Fiz quase um ano de curso. Aí parei e prestei Jornalismo. Desde antes da 

graduação, eu tinha uma formação um pouco melhor para a área das ciências básicas. 

Conhecia mais de biologia, física e química do que a área de humanas. Comecei a fazer 

Jornalismo e me sentia mais à vontade de trabalhar nas áreas das ciências. E durante a 

faculdade, a gente acaba querendo se especializar em alguma área. Foi então que eu fui 

trabalhar na (revista) Ciência Hoje. Lá fiquei um ano entre 1995 e 1996. Trabalhei seis 

meses depois na SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Na sequência, 

eu fui para a Folha de S.Paulo e comecei num setor de checagem, e logo depois virei 

redator. Isso foi em 1997. Fiquei um pouco mais de um ano na Folha. Lá trabalhei no 

caderno Cotidiano e depois fui para a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que 

tinha um jornal mensal que publicava os resultados das pesquisas da universidade. 

Trabalhei ali por um pouco mais de dois anos. Quando saí da Unifesp, trabalhei como editor 

freelancer da agência Reuters na área da saúde e, em 2002, me tornei colaborador da 

revisa (Pesquisa) Fapesp, onde estou até hoje. 

 

Pesquisador: Você mencionou que ter cursado um ano de Medicina te ajudou na 

cobertura dos temas sobre ciência. Você acha que os  jornalistas que fazem 

jornalismo científico deveriam ter algum tipo de fo rmação específica para isso? 

Zorzetto:  Com certeza. Quanto mais se sabe, melhor. Além dessa passagem pela 

Medicina, eu fiz uma especialização em jornalismo científico na Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas) e um mestrado na Unifesp em Cienciometria, que me ajudou, com 
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algumas disciplinas, a ter uma visão muito melhor na área médica. Com isso, pude avaliar 

melhor alguns artigos científicos e me ajudou aqui no trabalho. Conhecer um pouco como é 

que a ciência funciona é fundamental. Temos um colaborador nosso que é físico. Algumas 

reportagens ele tem muito mais facilidade pra fazer do que a gente. Às vezes, o lado físico 

dele pesa de mais e a gente precisa trazer de volta para o lado jornalístico, mas no geral 

esse conhecimento específico ajuda. 

 

Pesquisador: Qual a formação das pessoas que compõe m a equipe de redação da 

Revista Pesquisa Fapesp? 

Zorzetto:  A maior parte é jornalista. Somos em 12 jornalistas, sendo dez com graduação em 

Jornalismo. Uma tem formação em Biologia e outro em Física. O conhecimento dela é 

fundamental para entendermos alguns temas 

 

Pesquisador: Você nota algum tipo de diferença na c obertura do jornalismo científico 

hoje em relação à época em que você começou? 

Zorzetto:  De quando eu comecei para cá teve algumas mudanças em relação ao espaço 

dedicado ao jornalismo científico nos veículos diários e nos veículos segmentados. No 

começo dos anos 2000, a Folha e o Estado (O Estado de S.Paulo) conseguiram ampliar 

muito o espaço para ciências. Tinha uma página inteira quase todos os dias. Depois, com as 

mudanças e cortes nas redações, esta área parece ter sido uma das menos priorizadas e 

sofreu os primeiros cortes. Hoje em dia (o espaço para ciências) voltou a encolher de novo. 

Na Folha, os temas sobre ciências e saúde estão na mesma editoria. Quando eu trabalhei 

lá, nem editoria era. Era uma subeditoria. No Estadão também já tiveram um espaço maior e 

hoje estão dentro de um caderno mais geral. A impressão é que teve um ciclo de 

crescimento, inclusive em sites, como o G1, que teve uma equipe bem dedicada a cobrir o 

tema, mas mais recentemente houve um retrocesso. Parece que ocorreu um pouco depois 

da explosão dos blogs, que muita gente começou a divulgar ciência, tanto os jornalistas 

quanto os não jornalistas. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, o jornalismo científic o feito hoje é melhor ou pior em 

comparação à época que você começou? 

Zorzetto:  Minha resposta vai ser um palpite. Em alguns veículos não parece ter mudado 

muito. Mas com o encolhimento da receita dos veículos impressos e com o ganho da 

internet, parece que as coisas ficaram mais rasteiras. Não tem mais uma equipe dedicada 

para fazer reportagens longas. Muitas vezes alguém noticia e os outros saem reproduzindo. 

Esta é uma opinião muito pessoal. No Rio houve uma conquista. O jornal O Globo passou a 

divulgar mais notícias sobre ciências. Na época em que eu comecei, isso não existia. 
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Pesquisador: Por que você acha que agora voltou a t er esta diminuição de espaço 

para ciência nos veículos impressos? 

Zorzetto:  Talvez pela perda de receita. Este pode ser o argumento que eles usam de um 

modo geral para justificar o encolhimento das equipes de ciências. Escrever sobre ciência é 

um pouco mais trabalhoso do que escrever sobre algumas outras áreas. Com os cortes, 

nem sempre ciências é a seção privilegiada. Eu imagino que tem a ver um pouco com a 

forma de pensar na direção dos veículos. Tinha uma época em que a gente ouvia que os 

jornais queriam atrair o público falando de ciências, mas alguns diretores dos veículos 

diziam: “quem quer saber de ciências?” Talvez a cobertura não precisasse ser assim. Talvez 

pudesse ser mais relevante do ponto de vista social do que falar apenas do factual, que às 

vezes pode ter um interesse muito restrito. O factual parece interessar mais alguns públicos 

específicos. A ciência pode influenciar um monte de decisões e o jornalismo científico tem 

um papel muito importante neste processo. 

 

Pesquisador: Em relação à Revista Pesquisa Fapesp , como é a divisão das editorias 

por tema? 

Zorzetto:  Temos quatro editorias: Politica científica e tecnológica; Ciências; Tecnologia e 

Humanidades. Está última é pouco tratada pelos jornais e revistas que fazem jornalismo 

científico. Abordamos nela temas de ciências sociais e humanas, como história, economia, 

sociologia e demografia. 

 

Pesquisador: Dentro dessas quatro editorias, como f ica a divisão de espaço para cada 

uma das edições? 

Zorzetto:  Isso varia mês a mês, dependendo do que tem mais qualidade. Nós avaliamos 

aqui nas reuniões o que tem mais peso jornalístico para a revista. Mas, de um modo geral, a 

editoria de Ciências costuma ser um pouco mais extensa. Talvez também por ser uma área 

com tantas subáreas, que é a ciências naturais. E imagino que a produção científica nesta 

área seja também mais intensa que nas outras. Tentamos sempre manter um equilíbrio, 

mas a produção científica brasileira está muito concentrada nesta área. 

 

Zorzetto: Diante desse processo de definir quais no tícias ganharão mais ou menos 

destaque, quais critérios são levados em conta? 

Zorzetto: Tem alguns critérios. Um deles é o impacto que aquele conhecimento pode ter 

para a população de um modo geral. Isso, eu acredito que acontece mais na área da saúde. 

Tem também o potencial de quanta novidade ele traz, apesar de que em ciência quase tudo 

é acréscimo de algo que já era conhecido. Levamos também em conta alguns aspectos 
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como o interesse social, econômico e amplo pelo assunto. Às vezes, damos destaque para 

as coisas mais exóticas e que chamam mais atenção. No jornalismo, a gente sempre 

discute que temos a pauta quando acontece a quebra do que era esperado. Todo mundo 

lembra que o homem morder o cachorro é notícia e o cachorro morder o homem não é 

notícia. 

 

Pesquisador: Para serem publicadas Pesquisa Fapesp , os temas precisam 

necessariamente ter alguma ligação com a Fundação  (de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo)? 

Zorzetto:  Não necessariamente. Já foi assim, mas desde 2003 ou 2004, quando a revista 

Scientific American foi lançada no Brasil, e a gente também foi para as bancas, passamos a 

tratar a ciência de uma forma mais geral produzida no Brasil. Não só a ciência feita em São 

Paulo e com apoio da Fapesp. Nem todo mundo sabe disso ainda. O papel da revista é 

divulgar o resultado da ciência brasileira de qualidade e feita no país todo. É logico que a 

gente sempre busca pesquisas que têm apoio da Fapesp, mas isso não é exclusivo. Um 

aspecto que acho que evoluiu muito foi tentar falar de uma pesquisa e inserir seus 

resultados num contexto nacional e mundial. 

 

Pesquisador: Que espaço o tema saúde ocupa na revis ta? 

Zorzetto:  É um tema recorrente. Existe um monte de subáreas que podem ser consideradas 

saúde, como ciência básica, biologia... Quase todas as edições têm alguma notícia sobre 

saúde. E a gente sempre tenta tomar cuidado para não ter reportagem de mais para a área 

de ciências e saúde. 

 

Pesquisador: Na sua editoria, quando você vai escol her uma notícia sobre saúde, os 

critérios levados em conta se diferem daqueles que você citou agora há pouco? 

Zorzetto:  Acho que são os mesmos critérios. Não muda não. Abrangência, novidade... 

Pesquisador: Como surgem as propostas das pautas da  sua editoria? De onde elas 

vêm? 

Zorzetto:  Acontece de todas as formas. Trabalhando diretamente com ciências aqui na 

revista, estou eu e mais um colaborador, e temos ainda mais dois editores especiais que 

têm o mesmo nível hierárquico que eu para cuidar de outras editorias. Às vezes, a gente 

descobre as coisas procurando na base de dados de artigos científico. Às vezes, vendo 

alguns projetos que foram concluídos pela Fapesp. As pautas também vêm de alguns 

pesquisadores que temos contato há mais tempo, e eles aprendem que podem entrar em 

contato com a gente e propor coisas. Acho que é basicamente isso. 
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Pesquisador: Vocês são um veículo financiado pela F apesp. O que isso representa no 

momento da definição das pautas? Que tipo de influê ncia a Fundação têm nos temas 

a serem abordados pela revista? 

Zorzetto: Eu considero a influência deles muito pequena. Temos uma liberdade bastante 

grande de abordar os temas. Claro, é uma revista ligada à Fundação. A gente tenta adequar 

as pautas e prezamos muito pela qualidade do texto. Cada matéria passa por muitas leituras 

antes de ser publicada 

 

Pesquisador: Passam por leituras técnicas ou existe m leituras que poderíamos definir 

como políticas também? 

Zorzetto:  Não. Sempre leituras técnicas. Eu diria que 99,99% das leituras são técnicas. São 

muito raros os temas, dentro da minha área, que são delicados. Então, dentro da editoria de 

Ciências eu posso afirmar que temos uma liberdade muito grande. Tem muita pouca 

influência da Fundação dizendo como deve ser. Uma das poucas coisas que eles nos 

pedem é que as matérias tenham uma boa contextualização, que não fique aquela ideia de 

que o pesquisador é o grande descobridor de tudo. Nossas matérias têm como propósito 

contribuir para a ciência como um todo. Sempre mostrar que é mais um conhecimento e, 

sempre que possível, mostrar que têm outros estudos sobre o tema. A ciência é uma coisa 

que está sempre em crescimento e construção. 

 

Pesquisador: Em algum momento da sua carreira dentr o do jornalismo científico, já 

ocorreu alguma situação em uma reportagem sua desag radou ao veículo ou a fonte 

entrevistada? 

Zorzetto:  Que eu me lembre, assim de bate pronto, foi uma notícia sobre transgênico que 

causou algum desembaraço e chegou uma carta dizendo que aquela abordagem não era a 

mais adequada... Embora os pesquisadores, no geral, saibam como são feitas as ciências, e 

estão acostumados ao debate, há casos em que eles não gostam de ver outros lados na 

reportagem. Querem que a ideia deles seja a única na matéria. No jornal diário acho que 

isto é muito mais comum do que aqui na revista. 

 

Pesquisador: Vocês aqui da Pesquisa Fapesp  têm concorrentes e também trabalham 

pelo furo da notícia como a grande mídia? 

Zorzetto:  Sim, mas isso é complicado. Sempre que possível e que temos uma informação 

exclusiva a gente tenta publicar antes, o que a gente chamara de furo. Na nossa edição 

impressa isto ficou cada vez mais complicado na última década. Quando a revista surgiu, 

ela tinha uma influência muito grande sobre os veículos diários de comunicação e as 

revistas semanais também. Eles nos citavam como fonte, mas depois surgiu a internet, 
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aumentando o acessos à informação para todo mundo. Então, hoje está muito mais fácil 

chegar à fonte original. A impressão é que perdemos um pouco a capacidade de sermos a 

fonte primária. Mas tentamos sempre publicar em primeira mão. Às vezes, quando vemos 

que não vai dar para esperar a versão impressa, a gente publica antes no site. Às vezes, se 

as informações são de algumas revistas ditas mais importantes, elas vêm com embargo. 

Então, todo mundo tem a mesma informação e só pode publicar depois de um mesmo 

período. Assim fica difícil ter furo. Pra minha chefe, a gente tem que furar tudo mundo o 

tempo todo (risos). Eu não penso bem assim, pois nem sempre é possível. 

 

Pesquisador: Quem são os concorrentes de vocês? 

Zorzetto:  Um concorrente que a gente considera mais direito durante um tempo era a 

Scientific American Brasil, que tem uma cobertura das pesquisas brasileiras, mas que tem 

muito mais conteúdos traduzidos da Scientific American americana. Nos jornais diários, por 

incrível que pareça, também estamos sempre atentos, mas a competição é bem difícil. 

 

Pesquisador: Já aconteceu alguma vez de vocês estar em preparando uma reportagem 

que consideravam exclusiva de vocês e terem sido su rpreendidos por um jornal 

diário? 

Zorzetto:  Já. E, às vezes, numa avaliação geral decidimos por não dar. Embora, eu tenha 

uma visão um pouco contrária a isso. Nem sempre porque saiu na imprensa, a gente tem 

que deixar de tratar. A forma como a gente aborda é muito específica. São reportagens 

longas, com mais profundidade, mostrando e contextualizando melhor do que é possível 

numa notícia de jornal diário. 

Pesquisador: Em sua opinião, o público da revista Pesquisa Fapesp  é diferente 

daquele que lê os jornais diários e as revistas sem anais ditas mais populares? 

Zorzetto:  De certo modo, sim. A nossa revista é distribuída gratuitamente para todos os 

pesquisadores que têm algum financiamento da Fundação. Por volta de 30 mil 

pesquisadores recebem a Pesquisa Fapesp nos laboratórios ou nas suas salas. Esses 

pesquisadores fazem parte de um público altamente especializado. São pessoas graduadas, 

muitas vezes com mestrado e doutorado. Nossa revista tem uma informação muito 

especializada. É diferente do leitor médio que vai comprar o jornal na banca. Mas desde 

2003 ou 2004 a gente também foi para a banca. A ideia era atingir esse público mais amplo. 

Não conseguimos fazer como os jornais fazem e vender 300 mil exemplares. Mas a revista, 

desde que foi pra banca, a proposta é abranger a forma de escrita para qualquer um. Não 

escrevemos pensando no pesquisador, apesar de que o nosso leitor, às vezes, precisa ter 

um conhecimento mínimo. Por exemplo, se ele nunca ouviu falar de um átomo, talvez não 

entenda uma matéria. Mas nossa busca constante é para não restringir o público. Se eu 
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estou fazendo uma reportagem de física, a matéria não é só para os físicos. Tentamos 

sempre trabalhar no texto para que ele seja interessante para o maior número de pessoas 

possível e a impressão que eu tenho é que o papel do jornalismo nesse tipo de divulgação 

científica é justamente eliminar a informação específica desnecessária. A gente usa os 

conceitos que são fundamentais. 

 

Pesquisador: Embora tenham alguns anunciantes na re vista, vocês não dependem 

dos anúncios como receita, pois recebem financiamen to da Fapesp. Para você, isso 

dá uma maior independência na escolha das pautas? 

Zorzetto:  Na minha opinião, dá mais tranquilidade. A Fapesp considera a revista sendo uma 

forma importante de prestação de contas com o público. Não vamos depender do anúncio 

para sobreviver. De cerdo modo, isso pode dar também um pouco mais de liberdade. 

Quando você trabalha em jornal diário, você percebe que implicitamente têm alguns 

assuntos que são complicados de falar e que há interesses por de trás. Nenhum lugar é 

isento. Por mais que tente ser, tenho dúvidas que consiga. 

 

Pesquisador: Aqui na Fapesp também é assim. Há inte resses específicos? 

Zorzetto:  Sim. Tem o interesse da Fapesp. Não consigo ver a isenção em nenhum veículo 

público, como este, como nos privados também. Quando eu trabalhei na Folha, eu ouvia 

que determinado tema tínhamos que tratar com cuidado. Ou que tínhamos que tratar tal 

tema porque era de interesse de X ou Y. Há quem veja com menos independência o fato da 

Revista Fapesp estar ligada a uma fundação. Eu não vejo assim. Minha experiência em 

jornal diário, apesar de ter sido pequena, notei que tem muito mais interesses... 

 

Pesquisador: Vocês têm restrição a algum tipo de no tícia? Se uma pesquisa estiver 

associada a alguma empresa privada ou à indústria f armacêutica, por exemplo, é um 

problema para vocês? 

Zorzetto:  Não me lembro de termos feito nenhuma reportagem sobre medicamento de 

algum laboratório. Não que este assunto não possa entrar, às vezes, dentro de uma 

reportagem mais ampla e até citar o medicamento X, que vem sendo testado. Mas nunca é 

foco principal falar que o laboratório X está testando determinado medicamento. Que eu me 

lembre, esta é uma das raras restrições que temos aqui. Tudo que é ligado na área da 

saúde é sensível. Eu, no geral, tento ser bastante rigoroso sobre o que vamos abordar na 

área da saúde, pois essas notícias criam muita expectativa nos leitores. O leitor que tiver 

algum interesse naquele assunto vai ficar mexido. Mesmo que seja um composto que ainda 

está na farmácia, e que fique claro isto no texto, pode afetar muitas pessoas e criar uma 

expectativa muito grande. Isso tem que ser feito com muito cuidado. 
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Desde a minha época na Folha, quando a gente informava de um medicamento que ainda 

estava sendo testado em animais e que não tinha eficácia comprovada em seres humanos, 

eu observava que, depois da publicação, pessoas ligavam querendo saber, querendo fazer 

parte da pesquisa. Se a gente se colocar no lugar da pessoa, vai perceber que é um 

assunto muito delicado e que mexe muito com as expectativas e esperanças dela. E 

também não devemos ficar fazendo propagando para laboratório. 

 

Pesquisador: Quanto peso, por exemplo, tem uma imag em para a definição de uma 

notícia a ser publicada? É comum você deixar de pub licar uma notícia por falta de 

uma boa ilustração? 

Zorzetto:  Aqui não. Se não temos uma boa foto, o que é uma exigência da revista, a gente 

parte para a ilustração. Muitas coisas nem temos o que mostrar, pois o assunto que 

estamos falando nem existe ainda. Assim, partirmos para uma metáfora, por exemplo. 

Estamos editando agora uma reportagem sobre física, que falamos de um tipo de partícula 

que se imagina que exista, mas que nunca foi detectada. Como eu mostro isso? A gente 

tenta criar metáforas, muitas vezes com a ajuda do pesquisador. Tem uma reportagem que 

eu fiz há muito tempo que era de um trabalho de uma área muito específica em física, na 

qual muita pouca gente trabalha. Falava sobre como se comportaria um próton dentro de um 

buraco negro. Era uma coisa muito abstrata. Não tínhamos imagem real. Depois de uma 

conversa com o pesquisador, surgiu uma metáfora muito boa. Ele dizia que a pesquisa 

nesta área era como tentar espiar por uma fresta no muro da Cidade Proibida da China. A 

saída foi usarmos uma foto gigantesca com o muro da Cidade Proibida. Tentamos sempre 

uma alternativa. Aqui nunca aconteceu de deixarmos de publicar uma reportagem por falta 

de imagem. Em jornal, eu já passei por situações assim... 

 

Pesquisador: Em relação aos problemas cotidianos do  jornalismo, o que faz vocês 

deixarem de publicar alguma notícia aqui na Pesquisa Fapesp ? 

Zorzetto:  Às vezes, a gente tem notícia que gostaríamos de dar, mas temos um excesso de 

assuntos a serem abordados naquela edição, ou quando alguém noticia primeiro, ou se há 

um excesso de notícias sobre o mesmo assunto. A gente tenta sempre compor uma coisa 

mais equilibrada de temas nas edições. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, quais as maiores dific uldades para se fazer jornalismo 

científico hoje no Brasil? 

Zorzetto:  Se tivéssemos um mercado maior, talvez teríamos um jornalismo científico de 

melhor qualidade. Isso restringe muito as possibilidades. Estou pensando num jornalista 

profissional que depende daquilo para pagar suas contas. Não tem onde trabalhar. As 
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equipes dos jornais são boas, mas são limitadas. Nem sempre conseguem cumprir tudo da 

melhor maneira possível. Eu vejo isso como forma de restringir o jornalismo científico. 

Talvez tenha quem encare isso como uma oportunidade de pensar em novos negócios. 

Acho que já foi mais difícil fazer jornalismo científico no Brasil, ter acesso aos 

pesquisadores, conseguir com que eles conversassem com a gente... Aqui na Revista 

Fapesp isso (ter acesso as fontes) nunca foi muito difícil. Talvez por fazermos um trabalho 

de ótima qualidade, a gente sempre foi muito respeitado. 

 

Pesquisador: Você passam as matérias para as fontes  revisarem antes da 

publicação? 

Zorzetto:  Sim. Isso é uma regra geral. A fonte é uma das várias pessoas que olham o texto 

antes de publicarmos. Isso é algo que os jornalistas no geral não gostam de fazer. Não se 

faz normalmente no jornalismo, pois muitos temem uma censura. Mas a gente sempre teve 

o respaldo aqui para não aceitar alguns tipos de interferências do pesquisador nas nossas 

matérias. A gente envia para garantia das duas partes, tanto para a gente como para eles. 

Para que a informação que sair na revista seja o mais correto possível. Jornalistas e 

pesquisadores se enganam. Mandamos com um pedido explicito: “veja se há incorreções”. 

E não é para eles ficarem editando o texto e acrescentando informações do interesse deles. 

O dono da reportagem é o jornalista. Tem caso que precisa haver negociações. Na maioria 

dos casos, existe a colaboração. Esta troca acaba tendo efeito colaborativo. Você passa 

para o pesquisador e ele acaba devolvendo com comentários muito pertinentes, melhora a 

qualidade do texto. Tem vezes que eles tentam passar do limite e a gente conversa para 

encontrar um meio termo. 

 

Quando eu trabalhava em jornal e em internet, isso não era comum. Já ocorreu de o 

pesquisador se enganar nas informações e depois alguém escrever dizendo que o nome da 

bactéria, por exemplo, não era aquele. Tentamos reduzir ao máximo a chance de sair erro, 

mas mesmo assim, às vezes, sai. Várias pessoas leem e passa o erro. Isso (enviar as 

notícias para as fontes lerem) talvez conquiste de certo modo o respeito dos pesquisadores. 

Dá trabalho, tem conflitos, mas minimizamos os erros. É bom pra gente e um respeito para o 

trabalho do pesquisador, que muitas vezes passou muito tempo naquela pesquisa. Sair algo 

errado tem um efeito muito danoso para todos. 
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APÊNDICE H – Entrevista na íntegra com Carlos Alber to Vogt 

Carlos Vogt é pós-graduado em teoria da literatura e literatura comparada 

pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em linguística geral e estilística do 

francês, pela Universidade de Besançon, na França, e doutor em ciências pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É professor titular na área de 

semântica argumentativa e coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo (Labjor) da Unicamp, onde foi reitor no período de 1990 a 1994. 

Publicou vários livros e inúmeros artigos e ensaios em jornais, revistas em 

órgãos especializados nacionais e internacionais. É diretor de redação das revistas 

de divulgação científica ComCiência e Pré-Univesp. Foi editor-chefe da Ciência e 

Cultura, revista da SBPC, de 2002 a 2007 e da revista Inovação, de 2006 a 2007. 

Foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), de 2002-2007, e secretário de Ensino Superior do Estado de São Paulo, 

entre 2009 e 2010. Desde 2012, é presidente da Fundação Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo (Univesp). 

A entrevista a seguir foi feita no dia 24 de agosto de 2014 por telefone e teve 

a duração de 31 minutos. 

Pesquisador: Como o senhor vê a formação dos jornal istas que cobrem 

ciências atualmente no Brasil? 

Carlos Alberto Vogt:  Acho que existe uma prática de jornalismo científico que ela 

mesma foi se constituindo como uma espécie de escola da qual foram sendo 

formandos bons jornalistas e bons editores da área de jornalismo científico. Isso vem 

se dando com o próprio desenvolvimento da área e com o próprio interesse do leitor 

por esses temas, sobretudo, daqueles temas que têm mais a ver com a vida deles, 

como a saúde. 

Outro lado é que em decorrência do interesse que o tema foi adquirido no Brasil, nós 

da academia fomos nos preocupando com o processo de institucionalização da 

formação de profissionais dessa área. Isso vem ocorrendo em diferentes instituições 

e eu, particularmente, pude participar desse processo através do projeto do Labjor 

da Unicamp com a criação do curso de jornalismo científico de pós-graduação lato 

sensu. Já formamos mais de duas centenas de alunos. Passamos a formar também 
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por meio do curso de mestrado em jornalismo científico e cultural. E agora, com a 

decorrência dessa experiência, a proposta que está encaminhada com a Unicamp é 

a criação do curso de doutorado em jornalismo científico. Isso foi um exemplo da 

criação de um caminho de institucionalidade na formação, que tende a contribuir 

para a formação de profissionais para a prática de exercícios de jornalismo 

relacionados às questões das ciências, tecnologia e outros casos da inovação. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, essa formação mais ins titucional, por parte dos 

jornalistas, é essencial para a cobertura de ciênci as? 

Vogt: Ela é uma ótima contribuição. Não é impositiva, pois como eu disse, temos 

uma prática de jornalismo que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. A prática 

do jornalismo na área das ciências também vem construindo resultados importantes. 

Penso eu que a necessidade se coloca ao nível da pós-graduação, tanto que na 

Unicamp fizemos a opção pela oferta de cursos de pós-graduação. 

Acho que isso é uma necessidade por várias razões. A primeira porque recebemos 

nesse curso pessoas que não têm a mesma formação. Reunimos na dinâmica do 

curso a contribuição de diferentes formações. (É muito positivo) ter estudantes que 

pretendem ter uma formação em jornalismo científico, que envolve o conhecimento 

das ciências e prática jornalística de escrever matérias, por exemplo, e que vai 

desenvolver essa atividade em nível de pós-graduação e que levam consigo sua 

formação acadêmica, seja em jornalismo ou em diferentes áreas da formação 

profissional, como tecnologia ou científica... Aí sim acho que há uma necessidade. 

 

Pesquisador: Alguns pesquisadores de jornalismo cie ntífico defendem que a 

preparação dos profissionais que cobrem ciências de ve envolver também a 

percepção deles em lidar com as fontes, pois muitas  delas têm seus próprios 

interesses. O que o senhor pensa disso? Nos cursos da Unicamp esta questão 

é abordada? 

Vogt:  Nós temos uma disciplina que cuida dessa questão das fontes, onde temos 

uma visão crítica sobre o assunto. Isso é fundamental. É sempre importante ter mais 

informações sobre o contexto e a origem das informações da notícia. Esse senso 

crítico do jornalista é muito importante. Mas eu estendo isso para a atitude de um 

modo geral que deve ter o nosso jornalista, o nosso divulgador de ciências, no que 

diz respeito aos assuntos que envolver a notícia... Quais serão os benefícios e riscos 
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que determinado assunto trará à sociedade? Isso tem a ver com a atitude e uma 

postura relativa ao papel da divulgação científica. 

A militância pela alfabetização científica é algo que pode ser considerado como 

superado. Hoje temos uma necessidade de compreensão da ciência que não 

decorre apenas do interesse que traz a curiosidade do conhecimento sobre as 

ciências, mas sobre os sistemas de comportamento das ciências e da tecnologia. O 

comportamento desses sistemas de gestão da ciências. E, portanto, isso requer que 

a pessoa não necessariamente seja um cientista, mas que tenha o conhecimento 

necessário para que ela possa participar do processo de discussão e decisão dos 

aspectos pertinentes à oportunidade do desenvolvimento da ciência, dos 

financiamentos e assim por diante. Há uma nova situação que decorre também de 

um novo desenho da sociedade contemporânea, em relação aos termos de ciência e 

tecnologia, sobre o papel que elas passaram a ter nas relações sociais, de trabalho 

e culturas. 

 

Pesquisador: Um dos aspectos levantados pelos jorna listas entrevistados foi a 

diminuição de espaço nos veículos impressos, especi almente nos grandes 

jornais, para as notícias sobre ciências. Como o se nhor vê esta questão da 

quantidade de notícias sobre ciências nos veículos de comunicação social? 

Vogt: De um modo geral, os temas científicos e tecnológicos têm cada vez mais 

espaço na mídia. Isso pode ser tanto na mídia eletrônica, quanto na impressa. Eu 

tenho a impressão que o tema tem criado espaço nos programas de TV aberta, canais 

fechados, assim como na internet através dos sites, blogs... Claro que isso tem que 

ser tratado também com princípios de distanciamento para não ser levado às 

questões que não são verídicas. Em relação à ciência e à tecnologia nos jornais 

impressos, é preciso lembrar que eles deixaram de ter algumas divisões de cadernos, 

como sobre esporte também. Isso tem a ver com a reformulação dos jornais e com a 

própria circulação dos jornais. Isto está relacionado com uma nova realidade dos 

jornais impressos diante do avanço da internet. Assim, eu acho que sim o espaço 

diminuiu. Mas para fazer uma boa análise desta afirmação, precisaríamos ver também 

o quanto diminuiu o espaço para as outras editorias. Até mesmo aquelas que não são 

triviais... Esse é um fenômeno que tem ocorrido, mas não é automático deduzir que os 

espaços diminuíram para as ciências e tecnologia apenas. 
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Pesquisador: Pelo que o senhor acompanha em relação  às notícias sobre 

ciências e tecnologia que são publicadas pela grand e imprensa, em especial 

nos jornais e revista, a escolha dos assuntos são p ertinentes? 

Vogt: Do ponto de vista jornalístico, as notícias escolhidas são aquelas que trazem 

maior impacto para a população. Isso está muito ligado à novidade, como uma nova 

droga, curas e descobertas que podem sugerir possibilidade de vida num planeta 

fora do nosso sistema, por exemplo. Isso são assuntos que sempre acabam 

mobilizando bastante. As escolhas se fazem um pouco por aí, mas claro não é o 

único critério. 

Há alguns anos, todas as matérias sobre ciência e tecnologia eram pautadas por 

duas publicações basicamente: Science e Nature. Elas continuam pautando, pois 

são revistas muito importantes, mas a quantidade de revistas que começaram a 

surgir no Brasil desde a histórica Ciência e Cultura, da SBPC, a Ciência Hoje, a 

revista Pesquisa Fapesp, a revista ComCiência, do Labjor, a Pré-Univesp, entre 

outras revistas que não só circulam, também servem como referência para pautas 

jornalísticas. Uma das coisas que também contribuiu foi a criação da Agência 

Fapesp de Notícias, que tem participação fundamental na divulgação de assuntos 

sobre ciências e tecnologia com uma quantidade enorme de cadastrados e tem um 

papel importante junto à imprensa para a disposição das pautas. Penso que tudo 

isso vai mostrando que de fato os temas de ciência e tecnologia vão crescendo de 

importância e interesse. E o fato de ganharem importância na sua institucionalidade 

dos sistemas vai contribuindo para a formação de profissionais na área de modo que 

hoje não há nenhum grande projeto no país, financiado pelas agências de fomento, 

que não tenha como obrigatoriedade a divulgação das descobertas para sociedade. 

Além das decisões importantes, como do CNPQ (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em que você se vê obrigado como 

pesquisador em incluir no (currículo) Lattes as suas informações relativas como 

divulgador da ciência e da tecnologia. Não basta mais para o cientista cumprir 

apenas sua tarefa de laboratório, é preciso conversar com a sociedade sobre essa 

sua tarefa. 
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Pesquisador: Em sua opinião, quais foram os maiores  avanços em relação ao 

jornalismo científico nos últimos anos? 

Vogt:  Eu penso que os avanços têm a ver com o ganho enorme de espaço dentro 

dos veículos de comunicação, sejam eles impressos, televisivos ou nas mídias 

eletrônicas. Eles estão também relacionados ao grande interesse que o tema tem 

para a sociedade; à institucionalização de profissionais na área; ao desenvolvimento 

de atividades acadêmicas relacionadas ao tema, seja para produção de veículos de 

comunicação, formação de pessoal ou desenvolvimento de projetos sobre 

comunicação da ciência. 

O grande número de iniciativas no Brasil, como o CNPq, a Fapesp, as revistas 

destas agências, mostram um cenário de grande interesse e prestígio pelo tema do 

ponto de vista da sociedade e do papel que a ciência e a tecnologia exerce na 

organização da sociedade e da formação das culturas desta sociedade. 

 

Pesquisador: E quais são os desafios para se fazer jornalismo científico hoje 

no Brasil? 

Vogt:  O desafio é manter um sistema, do ponto de vista acadêmico, institucional e 

empresarial, pensando nas empresas de comunicação capazes de produzir e 

difundir adequadamente o conhecimento científico, capazes de formar competências 

com diferentes pontos de vista nesta área, portanto, o ensino. Criar mecanismos que 

permitam a organização de eventos, de feiras, de encontros e de prêmios que sejam 

motivadores da ciência e da tecnologia, capazes de colocar em destaque as ações 

feitas neste sentido. A organização de publicações, a atuação da imprensa neste 

sentido, enfim... Todo esse ciclo que vai da produção do conhecimento a sua 

divulgação ampla para a sociedade para que você tenha ao mesmo tempo um 

conhecimento confiável, produzido por especialistas, e uma comunicação também 

confiável, feita por especialistas. Agora, obviamente, feita por um nível de 

comunicação mais aberta em que se dá tanto na prática do jornalismo científico 

como na divulgação científica. 
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APÊNDICE I - Entrevista íntegra com Elizabeth Nicol au Saad Corrêa 

Elizabeth Nicolau Saad Corrêa é professora titular do Departamento de 

Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo (ECA-USP). Atua como docente e pesquisadora nas áreas de comunicação 

digital e jornalismo digital. É coordenadora do grupo de pesquisa COM+, coordena o 

curso de especialização lato sensu DIGICORP - Gestão Estratégica da 

Comunicação Digital em Ambientes Corporativos - junto à ECA-USP. É autora dos 

livros Curadoria Digital, Campo da Comunicação (e-book) e Estratégias 2.0 para a 

Mídia Digital. 

A entrevista a seguir foi feita no dia 30 de outubro de 2014 na sede da ECA-

USP, em São Paulo, e teve a duração de 17 minutos. 

Pesquisador: Alguns dos jornalistas entrevistados p ara esta pesquisa 

lamentaram a redução de espaço para divulgação cien tífica nos veículos 

impressos, sobretudo nos jornais. Mas por outro lad o, eles lembram da 

internet como alternativa para o jornalismo científ ico. Você acredita nesta ideia 

de que a internet trouxe uma nova oportunidade de c omunicação, mas acabou 

competindo com o meio impresso? 

Saad Corrêa:  Não (risos). Conceitualmente sim, pois na internet o espaço é 

ilimitado. Mas eu não vejo conteúdos mais amplos na internet do que no impresso, 

por exemplo. Em geral, percebemos uma replicação dos dois conteúdos. Em 

algumas editoriais é possível ver atualizações ao longo do dia com conteúdos 

adicionais na internet, mas não vemos matérias especiais apenas para o on-line. 

Isso eu estou falando nos veículos mais tradicionais, como a Folha, o Estadão e o O 

Globo... Se isso acontece, é muito pontual. Não acredito que está havendo essa 

substituição da divulgação do impresso para o on-line. 
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Pesquisador: Os jornalistas da Folha  e do Estadão  entrevistados disseram que 

acontece, às vezes, de produzirem grandes reportage ns para o jornal, mas por 

limites de espaço no jornal, acabam publicando uma pequena nota apenas no 

impresso e a matéria na íntegra só vai para o site.  

Saad Corrêa:  Aí sim. Isso acontece. Mas conteúdos que caem totalmente do 

impresso, não vão totalmente para o on-line. Existe sempre um casamento da 

edição. Dificilmente vão ter conteúdos exclusivos para o on-line. 

 

Pesquisador: Como você vê o advento da internet par a o jornalismo científico? 

Considera positivo? 

Saad Corrêa:  Sim. Temos aí um espaço imenso para ser explorado. Os diferentes 

temas segmentados podem ser favorecidos pelas possibilidades de detalhamento 

que a internet oferece. Talvez fique mais fácil achar o seu público com muita clareza. 

O espaço existe. É a mesma lógica quando pensamos no jornalismo local. A gente 

tem aquele grupo com um interesse muito claro. 

No jornalismo científico isso pode ser muito explorado, principalmente na área da 

saúde. Você tem um público muito interessado que vai atrás da informação. Acredito 

que temos audiência para isso, o que não temos é muitos veículos fazendo isso. 

 

Pesquisador: Algumas vantagens sobre o uso da inter net para o jornalismo 

científico seria o espaço ilimitado para as publica ções, o acesso gratuito e a 

possibilidade de interação entre jornalistas, leito res e fontes. Quais outras 

vantagens você vê para o jornalismo científico com o surgimento da internet? 

Saad Corrêa:  Acredito que a informação científica pode ficar muito mais bem 

explicada para o público leigo na medida em que é possível atrelar informações de 

texto à imagens, infográficos, áudios... Quanto mais comunicação multimídia ou 

transmídia for possível colocar, melhor ela fica. E o on-line te dá todo esse espaço, o 

que não acontece no impresso. Usar o on-line é muito vantajoso para o jornalismo 

científico. Especialmente para a produção de infográficos. 
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Pesquisador: Mas na internet qualquer um publica qu alquer informação. Que 

riscos isso pode trazer para o jornalismo, em espec ial, para o jornalismo 

científico? 

Saad Corrêa:  O ideal mesmo seria ter o jornalismo tradicional por de trás das 

publicações científicas ou que as pessoas soubessem como fazer um filtro editorial. 

Alguns autores defendem que a internet tem seus filtros próprios e que o usuário 

sabe fazer isso, mas eu acho que isso tem limites. Quando estamos falando de 

saúde e ciências há vários limites, pois começamos a esbarrar em informações 

muito sensíveis. O ideal é que as informações venham assinadas por instituições de 

credibilidade... 

 

Pesquisador: Uma pesquisa feita pela Nature com jornalistas que cobrem 

ciências mostrou que muitos perderam empregos, após  a diminuição de 

espaço nos jornais, ou que ficaram sobrecarregados,  pois agora são 

obrigados a escreverem para o impresso e para o on-line . Você também 

observa essa tendência? 

Saad Corrêa:  Não sei se a internet necessariamente tirou o emprego dos jornalistas 

do impresso, mas essa multiplicação de tarefas percebo que aconteceu sim. O que 

tem ocorrido, principalmente no exterior, é que muitos jornalistas se tornaram mais 

freelancers, mas acabaram também vendendo muito mais matérias para muito mais 

gente. E isso dá muito mais trabalho. Para poder dar conta dessa aspecto mais 

exigente imposto pela internet, que é a possibilidade de publicar infográficos e 

vídeos, por exemplo, o jornalista acabou também tendo que adquirir mais 

competências e habilidades que anteriormente... 

 

Pesquisador: No jornalismo impresso, a notícia é pu blicada e nem sempre há 

para a repercussão direta com os leitores. No meio digital, todas as fontes 

envolvidas na publicação podem também fazer seus co mentários abaixo do 

texto ou nos seus blogs e nas suas redes sociais so bre o tema que foram 

entrevistadas. A internet trouxe mais controle das fontes sobre as informações 

divulgadas pela mídia? 

Saad Corrêa:  Nesse sentido, se a reportagem não for muito bem amarrada pelo 

autor, ele pode perder o controle daquela informação. Justamente porque os 
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envolvidos podem publicar o links nas suas redes sociais e as pessoas vão 

comentar... Isso democratiza e a discussão é ampliada, mas se o veículo original 

não tiver noção dessa amplitude, ele pode perder essa grande oportunidade de 

discussão que a internet promove. Vale a pena os publicadores originais prestarem 

um pouco mais de atenção no que acontece nas redes e retomarem algumas 

discussões, pois elas podem ser positivas. 

 

Pesquisador: Em sua opinião, qual será o futuro dos  jornais e 

consequentemente do jornalismo científico nos meios  impressos com o 

avanço cada vez maior da internet? 

Saad Corrêa:  Na verdade, o conglomerado de mídia brasileira tem muita dificuldade 

de se desprender dos seus meios de negócios tradicionais. Ela continua achando 

que a internet tem que dar dinheiro, e tem que dar dinheiro no modelo anterior, ou 

seja, por meio de publicidade. Mas a internet não dá dinheiro por meio de 

publicidade. Isso é inviável e está comprovado. A gente pode incluir o meio digital 

como um meio de agregar audiência e a partir disso é que é possível obter 

resultados financeiros. Aí sim será possível fazer publicidade, mas depois de ter 

agregado aquele público a sua marca e ter aquele conjunto de pessoas fidelizadas. 

Existe uma enorme dificuldade de aceitar e entender isso aqui no Brasil. Cada vez 

mais o impresso vai perder espaço, pois as pessoas estão migrando para outras 

plataformas. Elas não querem mais ler notícias do dia seguinte. É só ver a massa da 

população que anda conectada via celulares e tablets. Esse modelo aqui no Brasil 

deve perdurar enquanto perdurarem as cabeças que dirigem esses veículos. 

Podemos ver alguma movimentação, mas ainda não é radical. 

 


