
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO – FAAC 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

GIOVANNA CORNELIO CANTINHO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

JORNALISMO CIENTÍFICO EM PAUTA:  
UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS REVISTAS UNESP 

CIÊNCIA E GALILEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAURU 
JANEIRO / 2016 



2 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO – FAAC 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

GIOVANNA CORNELIO CANTINHO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

JORNALISMO CIENTÍFICO EM PAUTA:  
UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS REVISTAS UNESP 

CIÊNCIA E GALILEU 

 

Projeto de Conclusão de Curso (PCC) 
apresentado à Faculdade de Arquitetura, 
Artes de Comunicação, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” pela aluna Giovanna Cornelio 
Cantinho de Oliveira, como requisito 
parcial para obtenção do grau de 
bacharel em Comunicação Social: 
Jornalismo, sob orientação da Professora 
Dra. Angela Maria Grossi. 

 

 

 

 

 

BAURU 
JANEIRO / 2016



 
 

 
 

 

 

GIOVANNA CORNELIO CANTINHO DE OLIVEIRA 

 

 

JORNALISMO CIENTÍFICO EM PAUTA:  
UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS REVISTAS UNESP 

CIÊNCIA E GALILEU 

 

Projeto de Conclusão de Curso (PCC) 
apresentado à Faculdade de Arquitetura, 
Artes de Comunicação, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” pela aluna Giovanna Cornelio 
Cantinho de Oliveira, como requisito 
parcial para obtenção do grau de 
bacharel em Comunicação Social: 
Jornalismo, sob orientação da Professora 
Dra. Angela Maria Grossi. 
 

Bauru, _____ de ____________________ de 2016 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier  

Membro da Banca Examinadora 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Angela Maria Grossi 

Orientadora e presidenta da Banca Examinador 
 
 
 

BAURU 
JANEIRO / 2016



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, 
como o resultado de seus esforços 
em me educar. 

 

  



2 
 

Agradecimentos 
 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da minha vida e por dar a estrutura 

necessária para continuar na caminhada todos os dias.  

Agradeço os meus pais por sempre me darem apoio em minhas decisões. 

Agradeço também a querida professora Ângela, que pacientemente me 

orientou durante toda a realização desse trabalho e suportou meus momentos 

de crise e desespero. 

Também não posso deixar de registrar meu agradecimento a Unesp e ao Pibic 

por terem apoiado esse trabalho. 

 



 
 

Resumo 

Temas relacionados com Ciência e Tecnologia (C&T) não possuem espaço 
significativo na grande mídia, por isso, o tratamento dado a esses assuntos 
nem sempre corresponde ao esperado. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a divulgação científica feita pelas revistas Unesp Ciência e Galileu. Essa 
pesquisa é de natureza exploratória e foi realizada a partir da análise de 
conteúdo baseada nos conceitos de Laurence Bardin (2009). Contudo, pode-se 
constatar que mesmo os veículos de difusão científica apresentam problemas 
em seus textos, tais como pouca documentação, diversidade de fontes e 
parcialidade na abordagem da informação. 

 
Palavras-chave: Jornalismo Científico. Divulgação Científica. Jornalismo 

Especializado. Segmentação. 



 
 

Abstract 

 
Issues related to science and technology do not have a spot inside the 
traditional media coverage, so the approuch of these subjectes do not always 
match its proper correspondance. This study aims to evaluate the scientific 
disclosure made by the magazines Unesp Ciência and Galileu. This research is 
exploratory in nature and was based on Laurence Bardin (2009) concepts of 
content analysis. In conclusion, it could be noticed that even the scientific 
diffusion vehicles also present problems in their texts, such as weak 
documentation, diversity of sources and biased informational approach. 
 
Keywords: Scientific Journalism. Scientific disclosure. Specialized Journalism. 

Segmentation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Mesmo sem que se perceba, existe Ciência por todos os lados no nosso 

dia a dia. Desde a água quente para preparar o café, até a roupa utilizada. A 

complexidade científica de cada aparato ou processo do cotidiano varia e 

refletindo a respeito, a humanidade não estaria nessa fase de desenvolvimento 

se não fossem a Ciência, os cientistas e suas pesquisas. Mas como a 

sociedade, ao longo do tempo, soube dos avanços descobertos pelos gênios 

em seus laboratórios? Uma pergunta como essa possui uma resposta que 

requer a volta ao passado e a observação da cronologia dos fatos. No entanto, 

grosso modo, é possível dizer que os conhecimentos científicos chegaram à 

sociedade através da divulgação científica. 

Durante muito tempo a ciência e tudo relacionado a ela se restringia 

apenas a comunidade científica, que mantinha certo cuidado, e a falta de 

credibilidade na habilidade dos profissionais de outras áreas do conhecimento 

em compreender e lidar com os postulados científicos reforçavam esse zelo 

dos cientistas.  

Algumas áreas, como as humanidades e a sociais aplicadas, em 

especial a comunicação, levaram mais tempo para se firmarem no campo 

científico devido ao grande senso comum de que elas sempre foram e, 

continuam sendo, o parente pobre e distante do conhecimento. “Ocorre-nos, 

frequentemente, a constatação desoladora do desapreço em que é tido o 

jornalismo no Brasil” (BELTRÃO, 1992, p.27). No entanto, existem fortes 

indícios históricos de que o surgimento da imprensa no século XV contribuiu de 

maneira significativa para a difusão da Ciência e a formação de uma 

comunidade científica, tornando disponível para um grande número de pessoas 

as ideias e ilustrações geradas nos laboratórios (OLIVEIRA, 2002). 

Dois séculos depois da criação da prensa por Johann Gutenberg e não 

por acaso, surgiu o jornalismo científico, já no século XVII. A sociedade vivia o 

período chamado de revolução científica, que durou do século XVI ao XVII.  

 
Uma revolução que implicava não somente desenvolvimentos 
estritos no campo da ciência e da técnica, mas transformações 
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mais amplas na filosofia, na religião e no pensamento social, 
moral e político [...] No apogeu da revolução científica, a 
Inglaterra de Newton desponta como berço da divulgação e do 
jornalismo científico. (OLIVEIRA, 2002. p.18). 

 

Observa-se nesse início de jornalismo científico um novo gênero 

literário, criado pelo alemão Henry Oldenburg, que viu na informalidade e 

fragmentação das cartas a oportunidade de remodelação para atingir o alcance 

do texto impresso. Desta forma, a não especialização faz com que o jornalista 

científico surja como um profissional que aglutina as informações recebidas, 

ajustando a linguagem para que o público leigo tenha condições de 

compreendê-las.  

O impulso para a área jornalística vem a partir da segunda metade do 

século XIX nos EUA e, principalmente, na Europa. Foi na Europa que "a ciência 

se tornou parte integral do cotidiano das elites dos séculos XVIII e XIX, 

servindo como recheio das conversas nos eventos oficiais e como assunto da 

moda entre os burgueses emergentes" (DURANT, 1994 apud. OLIVEIRA 2002, 

p. 20). 

Durante a Revolução Científica, herdou-se o conceito de que "a ciência 

está associada a 'grandes descobertas', condição de 'avanço técnico' e fonte 

de 'melhoria de vida humana' " (FRANÇA, 2005, p. 32). Tal imaginário social 

refere-se a Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai, países estudados por uma 

pesquisa constante do Projeto Ibero-Americano de Indicadores de Percepção 

Pública de Ciência entres os anos de 2002 e 2003.  "Acredita-se, segundo esse 

modelo, que a ciência busca a verdade, não apenas por amor ao conhecimento 

em si mesmo, mas também porque suas descobertas são úteis para sociedade 

e resultam em progresso e bem-estar" (FRANÇA, 2005, p.32).  

O jornalismo científico apropriou-se da divulgação científica1 para 

popularizar os materiais àquela sociedade tão interessada. O desenvolvimento 

bélico durante a Primeira Guerra Mundial deu destaque para a ciência e 

                                                           
1 Convencionou-se que a tentativa de transmitir o conhecimento científico para a população 
através de uma linguagem e um meio que lhe permitisse compreensão fácil seria chamada de 
divulgação científica. 
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chamou a atenção da imprensa, que se aproveitou do momento para produção 

de mais conteúdo. Para alcançar de modo efetivo os objetivos de educar 

através da divulgação científica, Edwin Emery Slosson, primeiro editor da 

Science Service, propôs um modelo para as produções, que marcou uma das 

fases do jornalismo científico. 

 
As notícias deveriam ser curtas, enfatizando os aspectos 
superlativos da ciência: o mais rápido, o mais devagar, o mais 
quente, o mais frio, o maior, o menor, o mais novo, o mais 
velho. Como a ciência também parecesse impessoal e 
abstrata, as notícias deveriam apresentar 'interesse humano' e 
enfatizar os aspectos românticos e dramáticos dos fatos 
científicos, além de chamar a atenção para o seu conteúdo 
educacional. (FRANÇA, 2005, p. 34). 

 

A relação entre jornalismo e divulgação científica seguiu bem por algum 

tempo, mas com o passar dos anos, muitos problemas surgiram. O principal 

deles tem a ver com a autoria dos textos. A comunidade científica se 

desenvolveu e tornou seus processos mais complexos, enquanto o jornalismo 

continuou com seus moldes. Faltavam repórteres e editores especializados 

para escrever os materiais. Até a década de 1990 o que se vê é um material de 

baixa qualidade. "Não passa de um noticiário sintético e raso que nos chega 

pelas agências internacionais, ao qual o jornal não tem condições de 

acrescentar coisa alguma pela falta de especialistas" (DINES apud FRANÇA, 

2005, p.39). 

Duvidando da capacidade dos jornalistas em compreenderem de 

maneira correta os processos das pesquisas, os cientistas sentiam-se 

inseguros para dar entrevistas e quando a concediam, exigiam do jornalista o 

envio do texto antes de sua publicação, para uma "revisão científica". 

Estabeleceu-se uma relação de submissão do jornalista para com o cientista. 

Promovido a fonte oficial, o cientista passou a ser procurado pelos repórteres 

como uma espécie de consultor da verdade. Os dados não eram questionados 

tão pouco criticados. Possíveis erros de cálculo, medida, imprecisão ou 

hipóteses não confirmadas não eram cogitados. Os jornalistas se tornaram 

"papagaios de cientistas". 
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A partir da década de 1990 os jornalistas experimentaram uma sensível 

melhora na área científica. "Aos poucos, o jornalismo científico ganhou 

características próprias e mão-de-obra específica. Com o tempo, formou-se 

uma geração de profissionais interessada em ciência e disposta a investir sua 

carreira nessa área" (FRANÇA, 2005, p. 39). No entanto, essa mudança se 

limita ao cenário internacional, envolvendo os pioneiros na divulgação 

científica, EUA e Europa. No Brasil o desenvolvimento seguiu outros passos.  

Sobre o caso brasileiro, observa-se que a história da imprensa, como um 

todo, está diretamente ligada com os poderes oficiais. Durante a efervescência 

da divulgação científica nos EUA e na Europa, o Brasil vivenciava o total 

obscurantismo beletrista, pois somente no início do século XIX, com a 

instalação da corte portuguesa no país, é que foi suspensa a proibição de 

imprimir livros e jornais (OLIVEIRA, 2002). 

Analisando os anos e fazendo a soma, são 417 anos da história do 

Brasil em que a liberdade de expressão foi reprimida e censurada, 

considerando suas duas grandes ditaduras e o longo período de submissão à 

monarquia portuguesa. Enfrentando os obstáculos e acompanhando a luta pela 

conquista da liberdade após o Estado Novo é que a divulgação científica entrou 

em pauta aqui. O fim da Segunda Guerra Mundial influenciou 

significativamente, como em outros países, para instituição da ciência no Brasil. 

O crescimento da divulgação científica no Brasil se dá já a partir da 

década de 1980 com o surgimento de novas revistas. Os eventos de 

repercussão internacional também influenciaram nesse desenvolvimento E, 

assim como no resto do mundo, a produção jornalística experimentada era 

deficiente em qualidade. 

O jornalismo científico surgiu como uma espécie de adaptação para os 

artigos científicos, ou seja, não existia crítica ou olhar jornalístico sobre o 

material, apenas ajustes linguísticos para melhor compreensão. Ocorre que os 

séculos passaram e ainda hoje é possível observar produções jornalísticas 

sobre ciência nos mesmos moldes das primeiras produções da área. Os 

profissionais que assinam e escrevem materiais desse tipo são criticados por 

fazerem muita divulgação e pouco jornalismo.  
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2 UM PANORAMA DO JORNALISMO  

 

“Jornalismo é antes de tudo, informação”. Partindo da definição de 

Aníbal Fernandes2 (BELTRÃO, 1992, p.65), é possível afirmar que os homens 

das cavernas foram os primeiros jornalistas do planeta. As pinturas rupestres, 

os sinais de fumaça, os pombos correios e todas as tantas outras formas de 

comunicação utilizadas pelos nossos ancestrais são os primeiros registros de 

mídia da história.  
Lancemos um rápido olhar para o homem primitivo, o homem 
das cavernas ou o silvícola, que não conhecia a escrita, que 
apenas esboçava a vida em comum […]. Desde essa época 
remota, os homens não dispensaram a informação; ao 
contrário, para obtê-la, transmiti-la uns aos outros e dela 
retirarem proveito, empenharam-se a fundo, deixando nas 
páginas da história alguns de seus mais belos episódios de 
construção. Nenhuma sociedade, país ou grupo humano, 
prescindiu da informação e, no mundo dos últimos trezentos 
anos, dos órgãos da imprensa e demais meios de comunicação 
das massas. (BELTRÃO, 1992, p. 33-34). 

 

Avançando até os reinos com domínio da escrita, encontra-se a raiz do 

jornalismo. Para o Império Romano, a informação era indispensável, pois lhes 

garantia vitória sobre os opositores e sucesso no cumprimento da “missão 

civilizadora” das águias imperiais (BELTRÃO, 1992). Os acontecimentos de 

casa ano eram reunidos em uma tábua branca, chamada Album, expostas nas 

ruas para que todo o povo tomasse conhecimento dos grandes feitos. Sentiu-

se a necessidade de ampliar as informações dadas ao povo, por isso, os Anais 

dos Pontífices foram transformados na Acta Pública (Beltrão 1992), o primeiro 

diário oficial da história. Durante a Idade Média, os jornais primitivos vão ser 

associados aos interesses da burguesia e dos governos, e, mais tarde, com o 

                                                           
2Aníbal (Gonçalves) Fernandes, jornalista e professor de Língua e Literatura Portuguesa no Colégio 

Estadual de Pernambuco. Iniciando sua vida profissional na segunda década do século, exerceu 
ativamente o jornalismo em quase todos os órgãos da imprensa recifense. Editorialista e comentarista 
emérito, dono de um estilo ágil e vibrante, os artigos e crônicas da sua lavra são acompanhados com o 
mais vivo interesse pelo seu vasto círculo de leitores. Aposentado em 1955, no exercício do cardo de 
diretor do Diário de Pernambuco – de cujo corpo redacional fez parte por mais de 30 anos – continua 
entretanto a escrever diariamente para jornais e estações rádio-emissoras de Pernambuco.  (BELTRÃO, 
1992).   
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Renascimento, terão maior circulação entre os comerciantes e navegadores. A 

relação de jornalismo com política já fica evidente desde então. 

No século XV, a imprensa muda seus métodos de divulgação da 

informação graças a Johannes Guttenberg, que, em 1440 desenvolveu a 

prensa móvel possibilitou o aumento de exemplares impressos circulando nas 

ruas. Os governos veem nesse momento uma grande oportunidade de difundir 

seus ideais para a população, fazendo com que os jornais sejam associados a 

lutas e causas políticas. A censura passa a se tornar mais frequente e 

liberdade de imprensa começa a ter problemas. “Contra a força tremenda que 

os impressos passaram a representar para a difusão dos conhecimentos e 

orientações da opinião pública, desencadeou-se, durante os dois séculos 

seguintes, a mais cruel repressão de que há na história” (BELTRÃO 1992, 

p.37).  

Somente com a Revolução Industrial, iniciada no fim do século XVIII, é 

que os objetivos do “campo jornalístico” sofreram alteração. O cenário europeu 

se transformou a medida em que as cidades passaram a concentrar grande 

número de trabalhadores, desde operários nas fábricas até administradores. As 

novas exigências do público transformaram a produção do impresso, no que se 

refere a produção do conteúdo e a produção de montagem, impressão e 

distribuição. Foram exigidos maiores conteúdos e ideias exequíveis nas 

edições, mudando progressivamente o estilo das matérias publicadas. 

No século XIX, um novo jornalismo começa a despontar e seu 

desenvolvimento é mais marcante entre a I e a II Guerras Mundiais, quando a 

produção tipográfica passa a ser em grande escala (WOLF, 2001 apud 

CARVALHO, 2007). Para sobreviver no mercado, os jornais precisavam ser 

sustentáveis e, mais do que isso, rentáveis para os donos. A arena política 

sediada nos cadernos não garantia a sobrevivência dos mesmos no mercado. 

Era preciso aumentar o alcance dos jornais, atingindo aqueles que não liam, 

liam pouco e os que o faziam a leitura com dificuldade. Os produtos 

reorganizaram a disposição de suas informações no papel para atingir as 

multidões, a “massa”. 
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O objetivo da mass media passa a ser o fornecimento de informação e 

cultura, não mais propaganda política. A massa passar a ter um produto de 

consumo, no qual os valores jornalísticos conhecidos atualmente começaram a 

aparecer, tais como a imparcialidade, a busca pela verdade, a independência, 

a objetividade e a prestação de serviço ao público. “O jornalismo transformou-

se num negócio com um número crescente de proprietários que começaram a 

publicar jornais com o intuito de ter lucros e o objetivo central seria a expansão 

da circulação” (TRAQUINA, 2012, p.36). 

As informações passaram a circular com mais agilidade. As notícias 

precisavam acompanhar a atualização dos fatos e acontecimentos. Os 

repórteres apareceram e se multiplicaram nas redações. Foi exigido deles 

conteúdos que interessassem os leitores, fazendo da profissão de jornalista 

uma ocupação em período integral (TRAQUINA, 2012).  

O trabalho jornalístico começou a se profissionalizar a medida em que 

as empresas jornalísticas tornaram-se mais burocráticas, com divisão de 

funções no trabalho. Nesse momento, a figura do repórter tornou-se singular 

para a execução dos trabalhos noticiosos. A partir da técnica de entrevista, as 

fontes passaram a ser utilizadas como legitimadoras das informações 

descritas. O repórter passou a investigar os acontecimentos para interpretá-los 

e transmiti-los aos leitores.  

O melhor jornal passa ser aquele que primeiro dá a informação, que faz 

as coberturas exclusivas e em primeira mão. Esse novo jornalismo trouxe o 

culto os fatos e se construiu a partir dos interesses dos leitores. Muito diferente 

dos primeiros jornais, a busca por notícias passa a ser cada vez mais intensa. 

Diferentes pontos de vista passaram a ser apresentados e a notícias são 

tratadas como produto (TRAQUINA, 2012). A técnica de redação em “pirâmide 

invertida” passou a ser básico nos textos. 

 

As notícias sobre o “Discurso à Nação” tomaram três formatos 
básicos: o registro estenográfico do discurso, de 1790 até 
1850; uma cronologia e comentário sobre o acontecimento, de 
1850 até 1900; e a reportagem da mensagem, coma utilização 
da “pirâmide invertida”, a partir de 1900. O relato estritamente 
cronológico do acontecimento deu lugar a um relato em que a 
utilização de um lead se tornou uma prática corrente no 
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jornalismo norte-americano, demonstrando o crescente 
sentimento de autoridade por parte dos jornalistas, a decidir 
quais são os elementos mais importantes do acontecimento e 
que merecem figurar no lead. (TRAQUINA, 2012, p.60). 

 

Os jornalistas se tornaram figuras autônomas e com ainda mais 

importância na formação da opinião pública. Na democracia, o jornalismo 

passou a exercer duplo papel social: porta-voz das necessidades do povo e 

fiscalizador dos poderes políticos. A antiga associação propagandista dos 

jornais dá lugar uma visão mais crítica ligada aos meios de comunicação. 

Contudo, o prestígio por exercer tais funções não está atrelado ao processo. 

Muitos ainda consideram a imprensa uma escrita sem ética, demagoga e de 

baixo padrão qualitativo. 

Durante muitos anos, o jornalismo não foi considerado “profissão” na 

França, pois para escrever na imprensa não eram necessários longos períodos 

de dedicação. Para os intelectuais letrados, escrever para um jornal era uma 

saída ou um meio para atingir algo mais (TRAQUINA, 2012). Não raramente os 

aspirantes a cargos políticos passavam por algum jornal antes de ingressar na 

carreira almejada. Mal pagos, os jornalistas vivam em situação de dificuldade. 

Muitos jornais utilizavam um sistema de pagamento por espaço, desse modo o 

repórter recebia um valor fixo para cada coluna impressa. Caso a pauta não 

fosse cumprida, por qualquer razão, recebia uma taxa por hora dedicada ao 

trabalho. Os baixos salários também incentivavam a falta de ética profissional e 

o desvio de caráter. Subornos eram oferecidos para inclusão de testemunhas, 

ocultação de dados ou distorção da história. 

 

Para além dos baixos vencimentos e da insegurança, 
trabalhavam muitas horas e tinham poucas férias. Essas 
condições de trabalho tinham enormes efeitos na prática 
jornalística. Por exemplo, o sistema de pagamento por número 
de linhas levavam os jornalistas a “esticar” as notícias, porque 
o jornalista era pago consoante o tamanho das mesmas. Este 
sistema de pagamento contribuía também para mais 
sensacionalismo nas notícias porque assegurava melhores 
hipóteses de publicação e, portanto, de pagamento ao 
jornalista. (TRAQUINA, 2012, p.81). 
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Apenas na virada do século XIX é que o repórter passou de cargo inicial 

na imprensa para ocupar um status mais elevado. As reportagens sobre as 

guerras contribuíram para a valorização da reportagem e o aparecimento da 

grande reportagem. Os jornalistas passaram a se especializar nas mais 

diversas áreas para preencher as novas editorias abertas nos jornais.  

A profissionalização do jornalismo ocorreu com a criação de sindicatos, 

clubes e associações, que inicialmente tinham como objetivo melhorar as 

condições de trabalho dos jornalistas, cuidar da credibilidade e amparar os 

dependentes dos profissionais. O desenvolvimento da formação e ensino em 

jornalismo ocorreu na França e nos Estados Unidos. As primeiras instruções 

jornalísticas no ensino superior apareceram ainda no século XIX, com 

treinamentos de impressão e disciplinas de jornalismo prático ligadas ao curso 

de ciências políticas e sociais. Basicamente esses primeiros programas de 

ensino davam ênfase em técnicas de escrita e edição. No início do século XX a 

formação profissional evoluiu do nível de licenciatura para o Mestrado, e 

posteriormente para Doutorado. Willard G. Bleyer, professor da Universidade 

de Wisconsin tirou o Jornalismo das Humanidades e classificou-o como 

Ciências Sociais (TRAQUINA, 2012). Essa reclassificação foi importante ao 

passo que possibilitou aos cursos dar ênfase na observação das relações do 

público com os acontecimentos, em especial no estudo da comunicação de 

massa. 

 

2.1 O desenvolvimento do Jornalismo no Brasil 
 

Enquanto o mundo vivenciava a agitação da transformação dos meios 

de comunicação, o Brasil esperava (im)pacientemente pela sua hora de 

desfrutar os avanços jornalísticos. A produção gráfica era clandestina no Brasil 

e falar sobre imprensa era considerado um crime. Qualquer tipo de 

manifestação de pensamento era duramente reprimido pela Corte portuguesa. 

A administração colonial portuguesa impediu a circulação de qualquer material 

que não fosse manuscrito até a chegada do príncipe-regente. 
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São razões de Estado – garantir o colonialismo, conservar 
incólume o despótico controle de seus interesses políticos e 
econômicos, deter pela força as aspirações de liberdade e 
justiça – e não de outra natureza que fazem Portugal 
insensível, até 1808, à tipografia e ao jornal num Brasil 
escravocrata e monocultor. (BAHIA, 1990, p.11) 

 

Somente em 1808, com a chegada de D. João VI, é que a imprensa 

brasileira nasceu, com a instalação da Impressão Régia, única tipografia do 

país até 1821. O processo de impressão se desenvolve no mesmo momento 

em que a colônia se tornou sede do real, período marcado também pelas 

reformas realizadas por D. João VI, como a abertura dos portos. As oficinas de 

impressão foram instaladas em maio e dois jornais passaram a circular: a 

Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Brasiliense. O plano da coroa portuguesa 

era ser pioneira na tipografia, inaugurando o jornal oficial Gazeta do Rio de 

Janeiro, em setembro daquele ano. No entanto, Hipólito da Costa, passa à 

frente e lança em junho do mesmo ano o seu Armazém Literário (segunda 

denominação do Correio Brasiliense), editado em Londres, onde Hipólito vivia 

exilado. 

A Gazeta começou a ser publicada somente aos sábados. Mais tarde 

passou a ser bissemanal, circulando às quartas e sábados e, posteriormente, 

fixou suas edições às terças, quintas e sábados (BAHIA, 1990). Com um 

discurso unilateral, o jornal levava as pessoas os comunicados do governo. Já 

o Correio Brasiliense fazia o contraponto, oferecendo uma aguda visão críticas 

dos acontecimentos sociais, econômicos e políticos do Brasil. Seu caráter 

crítico acaba atraindo as camadas mais esclarecidas da sociedade, que passa 

a apoiar e defender o veículo referência internacional. Apesar de ter sido 

lançado em junho, o jornal de oposição chega no país apenas em outubro, 

sendo apreendido e proibido pelo governo. Sua leitura também é proibida em 

Portugal, sendo considerada violação da lei. 

Qualquer produto tipografado na Impressão Régia passava pelo crivo da 

Junta Diretora, formada por José Bernardo de Castro, oficial da Secretaria dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra, José da Silva Lisboa (Visconde de Cairu) e 

Mariano José Pereira da Fonseca (Marquês de Maricá). Essa junta trabalhava 
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como uma censura prévia, pois examinava os materiais enviados de modo que 

“nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons costumes” (BAHIA, 

1990, p.15). 

Aos poucos, outras oficinas de tipografia surgiram. Movimentos 

revolucionários em defesa da liberdade de expressão então ganharam força e 

as Cortes de Lisboa proclamaram a liberdade de imprensa. Em 28 de agosto 

1821 surgiu no Brasil o Aviso: 
 
Tomando S. A. Real em consideração quanto é injusto que, 
depois do que se acha regulado pelas Cortes Gerais 
Extraordinárias da Nação Portuguesa sobre a liberdade de 
imprensa, encontrem os autores e editores inesperados 
estorvos à publicação dos escritos que pretenderem imprimir: É 
o mesmo Senhor servido mandar que se embarasse por 
pretexto algum a impressão que se quiser fazer de qualquer 
escrito, devendo unicamente servir de regra o que as mesmas 
Cortes têm determinado sobre este objeto. (SODRÉ, 1999, 
p.41). 

 

 Mas na prática a censura somente deixou de ser imposta ao manuscrito 

e passou a ser imposta sobre o impresso. A primeira versão da Lei de 

Imprensa surgiu em 1823 e a Constituição outorgada de 1824 garantia a 

liberdade de Imprensa, mas a história do Brasil prova que a relação entre 

política e imprensa é marcada predominantemente por cesura e, 

consequentemente, clandestinidade. De 1889 a 2002 o Brasil teve trinta 

presidentes, dos quais sete eram militares, e dois longos períodos de ditadura. 

A primeira ditadura ocorreu entre 1937 e 1944, o chamado Estado Novo de 

Getúlio Vargas. A segunda foi o regime militar de 1964 a 1985. Foram vinte e 

oito anos de ditadura e 389 anos de submissão à coroa portuguesa, fazendo 

com que “o Brasil tenha em 502 anos de história apenas oitenta e cinco anos 

de, bem ou mal, liberdade de expressão, considerando que o povo pode 

exercer o direito de eleger seus governantes por meio do voto” (OLIVEIRA, 

2002, p. 27). 

As censuras e órgão censuradores de todos as épocas e países 

justificam suas existências porque a função social do jornalismo é levar a 

informação ao público. E um público informado tem opinião, visão crítica e 
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posicionamento político. Esse é um grande temor para os governantes que têm 

como pretensão o monopólio do poder. 

Antigamente as pessoas se informavam com o jornal impresso, o rádio e 

a televisão, hoje com esses aparatos e também através da internet. O público 

recorre à mídia para se atualizar sobre os acontecimentos das cidades, do país 

e do mundo. É notório que o interesse da maioria das pessoas gira em torno 

dos assuntos mais cotidianos, tais como esporte, cultura, economia e política, e 

que atualmente busca-se dados cada vez mais condensados e rápidos, de fácil 

compreensão e rápido entendimento. Dentro desse processo é necessário 

considerar dois tipos de jornalismo: o generalista, que atende à demanda do 

público por mais informação em menos tempo, e o especializado, que trabalha 

com o aprofundamento de temas voltando-se para públicos seletos. 
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3 JORNALISMO ESPECIALIZADO 

 

A demanda do público definiu e segue definindo os moldes do fazer 

jornalísticos, enquanto as tecnologias possibilitam a pulverização das 

informações. O século XX é marcado pelo surgimento do rádio e 

posteriormente da televisão, que consigo trouxeram crises existenciais para o 

jornalismo. A ampliação do público exigiu a ampliação dos assuntos, que se 

diversificaram a partir da aplicação dos valores notícia em cada acontecimento. 

Objetivando sempre alcançar o maior número de pessoas, o jornalismo 

começou a esbarrar em problemas de linguagem, codificação, interesse e 

relevância para esse grande número de pessoas. Grosso modo, não era mais 

tão possível agradar a maioria dos gostos e fatos relevantes para uma parcela 

da sociedade não eram interessantes para outras parcelas. Entre o fim da 

década de 1960 e o início da década de 1970, como analisa Frederico de Mello 

Brandão Tavares (2009), entra em cena o chamado jornalismo especializado, 

um tipo de jornalismo que se firmou a partir do mercado em transformação. 

A massificação do público implicava na elaboração de conteúdos 

padronizados e gerais que pudessem abarcar os diferentes níveis culturais da 

massa. O modelo econômico capitalista contribui para essa suposta 

homogeneização dos padrões culturais, contudo, um olhar mais atendo ao 

cenário revela que essa ideia passou a ser apenas um ideal de cultura, pois foi 

ficando cada vez mais difícil definir um consumidor padrão, haja visto que 

nichos se ampliaram e a comunicação para essa massa demonstrou-se não 

mais eficiente (ABIAHY, 2000). 

O almejado “global” perde espaço para o “personalizado”. Com um 

público fragmentado, o jornalismo secciona as informações de acordo com os 

interesses desse novo mercado. “Não é tanto a produção em massa que conta, 

mas a fabricação de produtos especializados a serem consumidos por 

mercados exigentes e segmentados” (ORTIZ, 1996, p.148-9 apud. ABIAHY, 

2000, p.3). O consumidor passa a escolher quais produtos atendem aos seus 

interesses, gostos e necessidades. Um exemplo é o surgimento das revistas, 

materiais naturalmente segmentados, criados para contemplar os assuntos de 
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interesse dos públicos variados, mas que não tem espaço dentro do jornalismo 

hard news. Também pode ser citada a segmentação da audiência através dos 

canais de televisão por assinatura, que ganharam espaço a partir da demanda 

do público em querer uma programação mais diversificada.  

 

O desenvolvimento do jornalismo especializado está 
relacionado a essa lógica econômica que busca a 
segmentação do mercado como estratégia de atingir os grupos 
que se encontram dissociados entre si. Muito além de ser uma 
ferramenta mais eficaz de lucro para os conglomerados 
midiáticos, o jornalismo especializado é uma resposta a essa 
demanda por informações direcionadas que caracteriza a 
formação das audiências específicas. (ABIAHY, 2000, p.5) 

 

Se o trabalho do jornalista era nivelar seu discurso para uma massa 

heterogênea, este passa a cumprir com o papel de orientador do indivíduo que 

constrói sua identidade a partir de suas afinidades. A sociedade ingressa na 

Era da Informação. O fluxo da produção jornalística se torna ainda mais intenso 

do que na fase industrial, isso porque os meios de divulgação desses 

conteúdos passaram a ser mais acessíveis ao público. Para atender a 

demanda dessa produção, as notícias se condensam e fica mais curtas. Os 

acontecimentos devem chegar até as pessoas em pequenos drops 

informativos, como critica Ciro Marcondes Filho (ABIAHY, 2000). Os textos em 

com ampla discussão e detalhistas perdem espaço no jornal diários, que deve 

estar recheado com o maior número de informações possível. 

Questiona-se a qualidade dessas informações. Dominar a grande 

superficialidade de todos os desdobramentos garante entender a complexidade 

deles? Recorrendo aos versos de Bruno Fortunato e Leoni, “Eu sei de quase 

tudo um pouco e quase tudo mal”, incita-se o debate a respeito. É necessário 

reconhecer que uma grande parcela da população tem suas necessidades 

atendidas com esses “giros” de informação, mas os debates sociais somente 

alcançam profundidade quando o tema tem sua superficialidade extrapolada. 

Argumentos rasteiros são facilmente elaborados quando, por exemplo, 

questões do âmbito político são debatidos apenas com as informações dadas 

pelos veículos de comunicação. E nesse sentido é indispensável levar em 
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consideração a linha editorial do veículo, haja visto que esse fato irá determinar 

o tratamento com as fontes, as abordagens e linguagens utilizadas nas 

produções. 

A especialização jornalística ganha espaço ao tentar preencher tais 

vazios deixado pelo jornalismo generalista e seu caráter fundamentalmente 

factual e genérico. O jornalismo moderno exige complexidade. A abordagem 

deve compreender radicalmente o acontecimento.  

 

Para Maria Teresa Mercado Saéz (2006), a especialização 
jornalística diz respeito a uma estrutura informativa que abarca 
‘todo o processo comunicativo” para apresentar a realidade 
através dos múltiplos âmbitos temáticos que são objeto de 
tratamento pelo jornalismo (por seus profissionais qualificados 
em distintos níveis de especialização), satisfazendo aos 
usuários e às suas demandas (TAVARES, 2009, p.124). 

 

A chamada verticalização dos dados resulta em um jornalismo reflexivo, 

que estabelece análises profundas e legitima debates na esfera pública. A 

mídia ganha o papel de articuladora dos saberes. Seu discurso não é apenas 

uma mediação entre o especialista e o público, mas um gerador de 

conhecimento crítico e verídico, colocando em cheque mais uma vez a 

objetividade jornalística. Para breve contextualização, deve ser lembrado que 

as primeiras teorias do jornalismo e da notícia, publicadas no fim do século 

XIX, apontavam o profissional como um espelho da realidade, um porta-voz 

objetivo e neutro dos acontecimentos (TAVARES, 2007). Posteriormente 

observou-se o caráter ideológico que tais reflexões impunham como função 

social do jornalismo. Os estudos de percepção e manipulação permitiram 

declarar tais teorias como mitos da profissão, pois os jornalistas são 

participantes ativos na construção da realidade, não apenas meros 

observadores, o que não tira da notícia o seu caráter verdadeiro. 

Com base na mitificação da objetividade e na relação da construção da 

realidade pelos processos jornalísticos, Bahia (1972) diz que o jornalismo 

especializado é uma necessidade social, pois é o resultado das próprias 

relações dos indivíduos dentro da sociedade e sabendo que cada um constrói 

sua relação com a mídia, o jornalismo especializado é a coesão social. 
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O jornalismo especializado se difere do generalista, basicamente, por 

seu foco no público alvo e na política editorial do veículo, podendo ser 

observado segundo três vieses: especialização associada aos meios de 

comunicação, como televisão, rádio e impresso; segundo os temas, jornalismo 

econômico, científico, cultural, esportivo, ambiental, etc.; e aos produtos 

resultantes da união dos vieses, seção de esportes do jornal impresso, revista 

sobre jornalismo científico (TAVARES, 2009). 

Dentro do campo jornalístico brasileiro, a especialização não é vista com 

tanta importância, haja visto que os profissionais continuam saindo da 

graduação especialistas em generalidades. A formação superior em jornalismo 

ainda valoriza o acúmulo de conhecimentos básicos sobre todos os assuntos, 

realidade que reflete no universo acadêmico. Os estudos em jornalismo 

científico ainda estão em desenvolvimento, havendo poucas pesquisas e 

publicações3 sobre, bem como uma baixíssima oferta de cursos voltados para 

o tema. Tal situação não condiz com a demanda do mercado. 

A mídia tem papel fundamental como formadora de opinião que é. As 

informações divulgadas pelos seus vários canais exercem grande influência 

sobre os pensamentos. Dessa forma, a concorrência entre os temas a serem 

veiculados na imprensa é grande. A mídia é um negócio e a ciência ganhará 

mais destaque e espaço dentro dela no momento em que se se tornar 

interessante ao público e que mantenha a atenção do leitor, ouvinte ou 

espectador até o fim da transmissão da mensagem (IVANISSEVICH, 2005). 

 

3.1 Difusão, disseminação e divulgação científica 

 

A expansão do alcance da informação exigiu que os jornais se 

tornassem cada vez mais completos, com notícias diversificadas dos mais 

variados assuntos. Ocorre a horizontalização da informação e o jornal se 

dividiu em sessões. Além dos acontecimentos cotidianos e diários, também 

deve-se levar até o público as pesquisas, estudos e descobertas nos ramos 

                                                           
3 Foram encontrados 38 periódicos no acervo da Unesp (P@RTHENON) e 103 no da CAPES. 
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médico, biológico, científico, físico, meteorológico, astronômico, farmacêutico, e 

nas tantas outras áreas do conhecimento. 

As informações saem dos meios de conhecimento específico e chegam 

até o conhecimento amplo através de três técnicas: difusão, disseminação e 

divulgação. Trataremos dessas técnicas por definições mais precisas sobre os 

textos científicos, pois são de interesse dessa pesquisa.  

Não é raro encontrar ambiguidades e impressões nas conceituações 

dessas três redações, isso porque, em geral, redigir sobre ciência é explicar ou 

traduzir conhecimento científico para especialistas ou leigos (BURKETT, 1990). 

No entanto, cada tipo de texto tem um público, que define a abordagem, a 

linguagem a ser utilizada e o canal de divulgação. 

A difusão científica “é todo e qualquer processo utilizado na veiculação 

de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 2009, p.159). É o termo 

mais amplo dentro do campo de estudo pretendido com esse trabalho, pois 

abrangerá diversos canais, produtos, atores e ações. São objetos de difusão 

periódicos científicos, reuniões, congressos, simpósio, workshops e seminários 

científicos, editorias de C&T nos jornais diários, livros didáticos e acadêmicos, 

sites, blogs dentre outros.  

Classifica-se como difusão científica toda a atividade de propagação das 

informações científicas, divididas para o público a que se destina. Assim, temos 

a divulgação científica, a disseminação, também chamada de comunicação 

científica, e o Jornalismo Científico. Dividindo a difusão em dois níveis de 

discurso, a compreensão fica mais clara. No nível do discurso específico e 

técnico estaria a disseminação, enquanto o nível de discurso para leigos 

abarcaria a divulgação científica e o Jornalismo Científico (quadro 1). 

Disseminação refere-se “à transferência de informações científicas, 

tecnológicas ou associadas às inovações, elaboradas a partir de um discurso 

especializado e dirigido a um público seleto, formado por especialistas” 

(BUENO 2009, p.160). Essa comunicação pode ser dividia em dois núcleos: 

intrapares e extrapares. No primeiro núcleo, a circulação das produções 

científicas e seus eventos relacionados se restringiria a especialistas da 

mesma área ou de áreas conexas. Revistas de Metafísica ou Fonoaudiologia 
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são exemplos de publicações desse tipo. Já na disseminação extrapares, as 

informações circulam em um nível específico mais abrangente. A perspectiva 

nesse caso é multidisciplinar, pois os objetos em questão seriam de interesse 

de várias áreas do conhecimento. Um debate sobre energias renováveis ou 

uma revista sobre política se enquadrariam nessa definição. 

Quadro 1 - Difusão Científica 

Níveis Divisão entre Difusão e Comunicação Científica 

Nível do 

Discurso 

Difusão para 

especialistas 

 

 

 

Difusão 

Divulgação 

Científica 

 

Difusão para leigos 

Nível do 

público 

Divulgação Científica Disseminação 

(Comunicação 

Científica) 

Intrapares (dentro 

da área e/ou áreas 

conexas) 

Extrapares 

(especialistas de 

outras áreas) 

Jornalismo Científico Jornalismo 

Científico 

 

Fonte: produzido pela autora com base em Bueno (2009). 

 

No nível de comunicação em discurso para leigos é que reside o 

problema de definição, pois fazer divulgação científica e praticar Jornalismo 

Científico, grosso modo, é levar até o público geral as informações e 

conhecimentos técnicos das áreas, em linguagem codificada para maior 

compreensão e alcance. Também chamados de popularização ou vulgarização 

da ciência, esses processos teriam como objetivo tornar os conteúdos claros e 

acessíveis, seja por processos linguísticos e técnicos, ou veículos e canais de 

circulação, ao público não especializado. Apesar de muito semelhantes, os 

objetivos do Jornalismo Científico e da divulgação científica não são os 

mesmos. A sutil, mas demasiadamente importante, diferença entre eles está 

em seus discursos. 
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 O conceito de Jornalismo Científico, necessariamente, deve conter as 

definições de Jornalismo4. Assim, são características dessa área da 

comunicação atualidade, variedade, interpretação, periodicidade, popularidade 

e promoção (BELTRÃO, 1992). Não basta apenas traduzir os termos técnicos e 

reproduzi-los, faz parte de um jornalista científico colher e tratar as informações 

colhidas nos laboratórios, assim como quaisquer outras informações utilizadas 

no dia a dia profissional.  

 
Na prática, isso significa dizer que ele se define pela 
atualidade¸ ocupando-se de fatos (eventos, descobertas), 
processos ou fontes (cientistas, pesquisadores, técnicos) que 
estejam diretamente relacionados com o momento presente; 
pela universalidade, abrigando os diferentes campos do 
conhecimentos científico; pela periodicidade, mantendo o 
ritmos das publicações ou notícias/reportagens (os veículos 
jornalísticos em geral têm um ritmo de publicação regular, seja 
ele diário, semanal, mensal ou quase instantâneo como no 
jornalismo on-line) e pela difusão coletiva, ou seja, voltando a 
uma audiência ampla. (BUENO, 2009, p. 164) 

 

 É nesse fundamento que a divulgação científica se distingue do 

Jornalismo Científico. Divulgar ciência é tornar público, em linguagem 

traduzida, os acontecimentos do universo científico. Papel muito bem 

desempenhado pelos assessores dos cientistas e relações públicas, que 

liberam releases com as novidades. O jornalista científico deve explora seu 

conteúdo, fomentar debates, despertar o interesse, esclarecer dúvidas e formar 

opiniões, como veremos a seguir. 

 

3.2 Jornalismo Científico 

 

Em 1847 o físico James Prescott Joule levantou-se diante de uma igreja 

em Manchester, Inglaterra, e expôs sua tese de que a energia se transforma 

em algo equivalente ao calor esperando que as pessoas presentes 

compreendessem seus termos técnico e sua teoria (BURKETT, 1990). 

Evidentemente suas ideias não foram bem aceitas e somente depois de algum 

                                                           
4 As características e definições sobre Jornalismo Científico serão tratadas no item 3.2.  
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tempo o jornal semanal de Manchester publicou o primeiro relato apoiando as 

ideias e as experiências de Joule. O exemplo do físico mostra que nem sempre 

a mensagem enviada é recebida da maneira correta pelo receptor. A existência 

e necessidade do profissional de comunicação se justifica e se ampara em 

situações desse tipo. 

 

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza 
quando a primeira, que busca conhecer a realidade por meio 
do entendimento da natureza das coisas, encontra no segundo 
fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação científica 
para interpretar o conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 
2002, p.43). 

 

Sabendo que a ciência está com o homem a milhares de anos e que 

grande parte de nosso desenvolvimento veio através dos cientistas, pode-se 

dizer que o jornalismo científico é um dos primeiros ramos da especialização 

jornalística. Existem forte indícios de que a divulgação científica começou com 

manuscritos em meados do século XV e o surgimento da imprensa impulsionou 

essa divulgação, surgindo então no século XVII o jornalismo científico 

(OLIVEIRA, 2002). A sociedade europeia vivia, naquela época, a chamada 

revolução científica, período marcado pelo desenvolvimento de escritos 

científicos e transformações nos campos filosófico, religioso, social, moral e 

político. Na Inglaterra inicia-se um intenso fluxo de cartas elaboradas pelos 

cientistas sobre suas novas ideias e descobertas. O alemão Henry Oldenburg, 

secretário da Royal Society, observou nesses materiais a oportunidade de 

trabalhar com a linguagem informal e fragmentada das cartas aliada com o 

grande alcance do texto impresso, surgia o jornalismo científico.  

Em 1665 Oldenburg criou do periódico científico Philosophical 

Transactions, reconhecido como publicação oficial da Real Sociedade Britânica 

e fundamental para o progresso intelectual até dois séculos mais tarde. 

Classificadas como um novo gênero literário, as cartas produzidas por 

Oldenburg divulgavam as mais destacadas notícias científicas da época. Seu 

trabalho era traduzir as cartas vindas das mais diversas fontes para o inglês e o 

latim. “Muito do que era publicado podia ser compreendido por qualquer das 
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pessoas pouco letradas da época” (BURKETT, 1990, p.28). O primeiro 

divulgador científico não se destacava como uma das mentes brilhantes do 

campo científico, mas possuía grande talento para inspirar a nova geração de 

homens da ciência (OLIVEIRA, 2002).   

Até o início do século XX observa-se ligeira dispersão do jornalismo 

científico na Europa, mas é com a Primeira Guerra Mundial que avanços 

expressivos são observados na Europa e também nos Estados Unidos. As 

primeiras associações de jornalismo científico foram criadas pelos profissionais 

empenhados em reunir informações e conhecimentos sobre as tecnologias 

bélicas utilizadas na guerra. Os jornalistas acreditavam que o relacionamento 

com os cientistas poderia melhorar se eles estivessem reunidos em entidades 

associativas (OLIVEIRA, 2002). A ciência ganha importância com as novas 

armas de grande potencial, os novos explosivos, gases venenosos, e veículos 

de circulação terrestre, aquática e aérea. 

Fica clara a função social do jornalismo científico: divulgar as 

informações sobre Ciência e Tecnologia (C&T) na grande imprensa. Ele deve 

atuar como um elo entre a comunidade científica e o público geral 

(RUBLESCKI, 2009). 

 

Portanto, a redação científica tende a ser dirigida para fora 
para a audiência além da estreita especialidade científica onde 
a informação se origina. O escritor de ciência torna-se parte de 
um sistema de educação e comunicação tão complexo como a 
ciência moderna e a sociedade mais ampla. Em seus alcances 
mas extremos, a redação científica ajuda a transpor a brecha 
entre cientistas e não cientistas. (BURKETT, 1990, p.6). 

 

Considerando o momento da imprensa no século XX, ficam claros os 

problemas dos textos de divulgação científica. O primeiro deles, pode-se dizer, 

começa com o pequeno espaço reservado na mídia geral para os assuntos 

científicos. Para as empresas de comunicação existe uma hierarquização de 

importância dos temas a serem abordados pelo jornal, “isto é, política é muito 

mais importante que arte, economia, interessa muito mais do que ciência e 

assim por diante” (SANTAELLA, 1996, p.40 apud ABIAHY, 2000, p.15). 

Trabalhando com reduzidos caracteres, os jornalistas das editorias científicas 
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acabam escorregando em suas abordagens e oferecendo ao público um texto 

pouco contextualizado e farto em superficialidades, beirando muitas vezes ao 

sensacionalismo por conta disso. 

Essa hierarquização estabelecida pelas empresas se mostra sem 

fundamento quando pesquisas revelam que o público se interessa por assuntos 

relacionados à ciência. Um dos primeiros estudos sobre assunto cobria 130 

jornais publicados entre 1930 e 1950 (BURKETT, 1990). No Brasil, em 1987, 

também foi feito um estudo semelhante, revelando que a demanda por 

informações de C&T não é atendida pela mídia no país e que 70% da 

população tinha interesse em materiais sobre o tema (OLIVEIRA, 2002). A 

pesquisa brasileira é bastante antiga, mas nenhum esforço em realizar novo 

estudo foi demonstrado até hoje. 

Também não se têm demonstrado interesse em melhorar a qualidade da 

divulgação científica para o público, outro fator prejudicial às coberturas e tem 

relação com o despreparo dos jornalistas que trabalham com C&T. Os 

problemas começam na entrevista. O desenvolvimento das áreas exatas, 

tecnológicas e científicas colocaram os profissionais que nelas trabalham em 

posição superior na hierarquia social do conhecimento. Jornalistas, humanistas 

e todas as carreiras cujo capital cultural prevalece encontram-se nos níveis 

mais baixos da pirâmide social. Essa realidade complica, naturalmente, as 

relações entre jornalistas e especialistas, e se tratando da área de estudo 

dessa pesquisa, os cientistas. Prevalece certo receio e cautela por parte dos 

jornalistas quando necessitam entrevistar suas fontes técnicas e oficiais.  

A formação deficiente do jornalista tem grande parcela de 

responsabilidade nessa relação estabelecida. Frequentemente quando um 

jornalista entrevista um cientista a falta de traquejo e manejo dos termos 

técnicos por parte do entrevistador ficam evidente. O jornalista tem dificuldade 

em compreender o que o cientista está falando, mas não interrompe a fala do 

mesmo para tirar suas dúvidas. Sem questionar ou contrapor os dados 

fornecidos pela fonte, o jornalista produz um material que nada mais é do que a 

reprodução da fala do cientista, sem a interpretação e codificação necessários 

para transmitir as informações ao público (OLIVEIRA, 2002). Ou mesmo 
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quando ocorre a compreensão dos dados fornecidos pelos cientistas, 

frequentemente as produções não saem da superficialidade do tema 

 

Ao repórter, nesses casos, parece caber apenas a tarefa de 
“traduzir” para o português corrente a especificidade da 
pesquisa. A posição da fonte não é cotejada com outras que a 
ela se contraponham ou complementem. Na base de tudo, o 
senso comum: a ciência é a verdade, irrefutável a não ser por 
si mesma no decorrer de sua evolução e por seus próprios 
métodos. Nas coberturas de C&T, aparente neutralidade doo 
texto do repórter é, na realidade, a voz da fonte. (RUBLESCKI, 
2009, p. 422). 

 

Os jornalistas que cobrem ciência aparecem mais como porta-vozes dos 

cientistas. Como qualquer outra fonte, os cientistas podem estar enganados ou 

fornecer informações precipitadas e ainda não confirmadas. Vale lembrar o 

quão ligado à política está a área de C&T, dessa forma, o papel de formador de 

opinião dos jornalistas continua como base da profissão.  

 

Enquanto os redatores de política criticam e analisam, os 
redatores de ciência elucidam e explicam... E tudo isso leva-me 
a duas perguntas: Por que a redação de ciência é tão pouco 
crítica em relação à ciência? E porque os cientistas são tão 
críticos para com a imprensa, tão convencidos de sua intenção 
anticiência?. (NELKIN5, 1984b apud BURKETT, 1990, p. 47). 
 
 

Essa questão do relacionamento com a fonte tem raiz em uma 

característica do campo jornalístico. Para legitimar as informações dadas nas 

notícias e reportagens, os jornalistas têm o hábito de recorrer às fontes oficiais 

e oficiosas, na tentativa de dar mais credibilidade ao texto. No caso específico 

do jornalismo científico essa característica contribui com atuação de papagaio 

de cientista desempenhado pelos profissionais. Na década de 1990, longos 

debates sobre o assunto ocorreram e, observando os textos jornalísticos 

publicados na imprensa americana nas últimas décadas, os jornalistas 

chegaram à conclusão de que ocorria uma total submissão às informações 

oferecidas pelas fontes oficiais (OLIVEIRA, 2002). 
                                                           
5 Dorothy Nelkin, professora nos Departamentos  de Ciência, Tecnologia e Sociedade, e Sociologia na 

Cornell University (BURKETT, 1990) 



33 
 

No caso dos Estados Unidos os investimentos na formação os 

profissionais contribuíram para que as coberturas de C&T saíssem da fase 

romântica e entrassem na fase crítica. A comunicação científica está hoje 

plenamente incorporada à cultura americana. Existe um amplo campo de 

atuação para os profissionais e a formação profissional oferece cursos de 

aprimoramento em níveis de especialização para os jornalistas interessados na 

ciência. Um levantamento realizado pela Universidade de Wisconsin-Madison, 

em 1993, apontou a existência de cerca de cinquenta cursos de jornalismo 

científico no país (OLIVEIRA, 2002). No caso do Brasil, uma análise dos 

produtos especializados como um todo evidencia que as escolas de nível 

superior não têm se adequado a nova realidade do mercado e às necessidades 

dos profissionais. 

Além do tardio estabelecimento da imprensa no país, a colonização 

voltada para mais para a exploração do que para a expansão do Brasil também 

contribuiu para o atraso nos desenvolvimentos científicos nacionais. A pesquisa 

científica começou a mostrar alguma força no final do século XIX, mas somente 

após o Estado Novo, em meados da década de 1940, é que a ciência entrou 

definitivamente na agenda brasileira (OLIVEIRA, 2002). Nesse período o 

cerceamento da liberdade imposta pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), imposto por Getúlio Vargas em 1940, acaba e também são 

sentidos os reflexos da Segunda Guerra Mundial, devido ao impacto causado 

pelos aliados com seus fortes avanços tecnológicos. 

 Em 1948 a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) é o primeiro marco dos trabalhos científicos no país. A entidade, que 

até hoje agrega todas as sociedades científicas brasileiras, é respeitada e 

conhecida pela sua resistência durante o governo militar. Pouco tempo depois, 

em 1951, o primeiro esforço significativo em regulamentar a ciência e a 

tecnologia nacional ocorreu com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas 

(CNPq) (OLIVEIRA, 2002). “Durante mais de três décadas, até a criação do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 1985, o CNPq foi o principal 

órgão responsável pelas ações de C&T empreendidas pelo governo federal” 
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(OLIVEIRA, 2002, p.29). O CNPq é conhecido como a principal agência de 

fomento à ciência no país. 

A década de 1980 marca o desenvolvimento e crescimento da 

divulgação e do jornalismo científico no Brasil.  

 

Com o surgimento de novas revistas como Ciência Hoje 
(SBPC) e Ciência Ilustrada (Editora Abril). Em 1990, a Editora 
Globo lançou a revista Globo Ciência e, no mesmo ano, a 
Editora Abril lançou a Superinteressante. Além disso, surgiram 
programas de televisão como o Globo Ciência (TV Globo) e 
Estação Ciência (da antiga TV Machete), e já eram frequentes 
as manchetes sobre C&T também nos noticiários televisivos do 
dia a dia. (OLIVEIRA, 2002, p.38). 

 

Eventos de repercussão internacional como a passagem do cometa 

Haley (1986), a descoberta da supernova de Shelton (1987), da 

supercondutividade e das viagens espaciais também contribuíram para o 

avanço do jornalismo científico brasileiro. E nesse momento, os problemas em 

relação a qualidade dos textos e todos os pontos já evidenciados nessa 

pesquisa, se tornaram mais evidentes. Faltava aos profissionais fundamentos 

capazes de sustentar e integrar os escritos como ocorria nas áreas de política 

e economia (OLIVEIRA, 2002). No início da década de 1990 os jornais 

começaram a fornecer mais espaço para a cobertura científica, mas ainda 

privilegiava os conteúdos internacionais, principalmente os americanos. 

Contribuição importante para a divulgação dos conteúdos nacionais foi a 

organização das assessorias de imprensa das universidades, instituições de 

pesquisa e agências de fomento para produzir materiais sobre suas atividades. 

Os boletins, jornais e revistas dessas assessorias passaram a fornecer 

conteúdo para os veículos, prática que ocorre até os dias atuais (OLIVEIRA, 

2002). 

Atualmente o jornalismo científico é mais frequente nos veículos da 

grande imprensa, mas ainda ganhando destaque a partir de sua amplitude e 

impacto. As revistas de divulgação científica se tornaram mais populares. 

Existe um volume maior de informações sobre C&T disponíveis, mas o material 

esbarra, além das dificuldades já citadas, na falta de formação especializada 
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em ciência. Poucas universidades oferecem a disciplina de Jornalismo 

Científico em suas grades curriculares. Os conteúdos da área aparecem 

frequentemente dentro da disciplina de Jornalismo Especializado. A 

especialização em jornalismo científico pode ser encontrada tanto em nível de 

stricto sensu no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 

(Labjor/Unicamp) no programa de mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

e na Fundação FioCruz no Rio de Janeiro, com o programa de mestrado em 

Divulgação Científica. E em nível de lato sensu no Núcleo José Reis de 

Divulgação Científica da ECA-USP (OLIVEIRA 2002). A Escola Brasil de 

Jornalismo Científico (EBJC) tem a proposta aos graduandos em jornalismo de 

aprofundamento na área de divulgação científica. As ofertas ainda são 

limitadas frente a necessidade dos profissionais em aprimorar a qualidade da 

divulgação científica brasileira. 
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4 CIÊNCIA SEGUNDO A PAUTA DA DIVULGAÇÃO  

 

 Essa pesquisa é de natureza exploratória e foi realizada a partir da 

análise de conteúdo baseada nos conceitos de Laurence Bardin. O objeto de 

estudo é a análise da divulgação científica feita pelas revistas Unesp Ciência e 

Galileu, na intensão de verificar aspectos jornalísticos dos textos. 

 O objetivo é compreender o papel do jornalista enquanto mediador entre 

a Ciência e a Sociedade para assim reforçar a importância do jornalismo 

especializado dentro das atuais estruturas de trabalho nas redações como o 

caminho para melhora da abordagem sobre ciência. 

O método foi escolhido porque “a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências 

reproduzíveis e válidas que podem se aplicar a seu contexto” 

(KRIPPENDORFF, 1990, p.29 apud JUNIOR, 2011). A análise de conteúdo 

(AC) pode ser utilizada na descrição e interpretação de conteúdos, auxiliando 

na compreensão das mensagens e deixando visíveis seus significados para 

além dos níveis de leitura comum.  

 

Essas inferências (ou deduções lógicas) podem responder a 
dois tipos de problemas:  
-o que levou a determinado enunciado? Este aspecto diz 
respeito às causas ou antecedentes da mensagem; 
-quais as consequências que determinado enunciado vai 
provavelmente provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos 
das mensagens. (BARDIN, 1979, p. 41). 

 

 Para tanto, foram escolhidas como corpus da pesquisa as matérias e 

chamadas de capa de cada revista, uma vez que se classificam como os 

principais textos de cada edição. 

 Considera-se como hipótese desse estudo que mesmo sendo materiais 

de divulgação científica, textos apresentam problemas de codificação e 

tradução das informações técnicas e específicas para o público leigo. Desse 

modo, foi analisada a qualidade dos textos jornalísticos presentes nas revistas, 

partindo especialmente da abordagem, angulação, documentação, 

contextualização e utilização de recursos gráficos. Outro ponto importante 
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nessa análise é a hierarquização das fontes em oficiais, oficiosas e 

independentes, que interferem diretamente no direcionamento dado ao texto e 

consequentemente na recepção dele pelo público. 

As contribuições do jornalismo especializado são parte da 

fundamentação teórica, por isso, analisar a conformidade dos conteúdos 

divulgados com as políticas editoriais de cada veículo é fundamental para que 

críticas e conclusões rasteiras não sejam o resultado da pesquisa. 

A escolha das pautas também será avaliada, de modo a verificar e 

compreender a relevância das escolhas para as necessidades e interesses do 

público. Assim será possível classificar e medir o impacto que as reportagens, 

temas e pesquisas mencionadas tem para a sociedade.  

 

4.1 Características do objeto 

 

As duas revistas foram escolhidas como objeto de pesquisa mediante sua 

importância para contexto em que se insere essa pesquisa. A Unesp Ciência 

pertence a universidade responsável pela formação desse trabalho, e a revista 

Galileu é uma importante revista de divulgação científica de alcance nacional. 

A revista Galileu pertence à Editora Globo e segue os princípios editoriais da 

organização. Segundo as informações contidas no site, o grupo tem a seguinte 

visão de jornalismo: 
 
Acreditamos que o jornalismo é essencial para a evolução 
da sociedade e de cada indivíduo. Queremos ser o 
ambiente onde todos se informam, aprendem, se divertem, 
se surpreendem, se encantam, compartilham opiniões e 
experiências. E ser inspiração para uma vida melhor. 
Queremos produzir um jornalismo que: - seja independente; 
- promova experiências inéditas e provocadoras; - 
dissemine o conhecimento e eduque; - mantenha sempre 
um olhar crítico e autocrítico; - cultive o respeito à 
diversidade; - celebre a beleza; - apoie a arte e a cultura; - 
antecipe as transformações da sociedade, sem medo de 
ousar, arriscar e errar; - traduza as novidades de forma 
clara e prazerosa; - crie vínculos de confiança e 
cumplicidade. E queremos que tudo isso resulte em 
referência de credibilidade e permanente inquietação 
criativa. (EDITORA GLOBO, 2015 online). 
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A revista surgiu em 1991 com o nome de Globo Ciência e desde 

então é uma publicação mensal. Em 1998 a revista passou por um processo 

de mudança visual e de conteúdo, sendo rebatizada de Galileu. O público 

leitor da revista são homens e mulheres entre 10 e 70 anos. 

A Unesp Ciência é a revista de divulgação vinculada com a 

instituição. “Seu principal objetivo é dar destaque para o conhecimento 

gerado na instituição” (UNESP CIÊNCIA, 20-- online). Foi lançada em 2009, 

tem periodicidade mensal e publicações de fevereiro a dezembro. 

 

4.2 Análise 

A análise das matérias foi realizada com base em uma tabela contendo 

os aspectos já discriminados anteriormente. As interpretações e conceituações 

foram feitas levando em consideração o contexto temporal do material, sua 

linha editorial e os interesses envolvidos na sua publicação. 

O tópico “Escolha das fontes” foi dividido em “Oficiais”, “Oficiosa” e 

“Independentes”. A fontes foram classificadas a partir de sua hierarquização 

dentro dos textos. Sendo assim, as fontes oficias são aquelas com interesses 

diretamente relacionados ao tema da pauta, como por exemplo os cientistas e 

empresas que divulgam seus produtos. As oficiosas são aquelas que já 

tiveram alguma relação com o tema, ou seja, no momento em que a entrevista 

foi feita elas não poderiam responder como responsáveis. São exemplos desse 

tipo de fonte ex-funcionários, diretores de gestões passadas e organizadores 

de pesquisas anteriores. Já as fontes independentes são especialistas ou 

instituições sem vínculo com o recorte feito, mas que tem propriedade para 

discorrer sobre os temas. 

Os textos foram classificados em objetivos e com abordagem unilateral. 

No primeiro caso são os textos com visão geral do tema e diversidade de 

fontes. Já o segundo abarcam as reportagens com visão exclusiva das fontes 

oficiais, sem apresentar contraponto. 

No espaço reservado para a “Documentação” foram feitas as análises 

das reportagens, visto que esse é o critério mais determinante para a 

qualificação dos textos de jornalismo especializado.  
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As tabelas encontram-se agrupadas por edição de cada revista. Foram 

analisadas as seguintes edições e matérias da revista Unesp Ciência: 

 

Edição Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

● A casa sustentável 

● O astro da batucada 

● O parto em movimento 

● Terra em trânsito  

 

Edição Novembro/2014 – ano 6 – nº 58 

● Um sinal do céu 

● Atletas por natureza 

● Carne trêmula 

● Tribos em transição 

 

Edição Dezembro/2014 – ano 6 – nº 59 

● Dieta do Papagaio 

● As trincheiras da Mooca 

● Filtro solar 3 em 1 

● Nadando contra a corrente 

 

E da Galileu: 

 

Outubro 2014 – nº 279 

● A gota d’água 

● Medicina Preventiva 

● Google, me esquece 

● Mural da autocensura 

 

Novembro 2014 – nº 280 

● A era da autodestruição 

● Estado da arte 
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● Liberte-se da caixa e resolva seus problemas 

● Perigo (quase) invisível 

 

Dezembro 2014 – nº 281 

● A busca em todos os lugares 

● Mundo de ideias 

● Nós temos um problema 

● O universo no fundo da mente 

 

Foram excluídas da análise duas matérias de duas capas da Galileu por 

não se tratarem de texto jornalístico. Desse modo, não estão no corpus da 

pesquisa os textos “Ucrânia arde”, da edição de outubro, e “Famílias partidas”, 

da edição de dezembro. 
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4.3 Unesp Ciência 

Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 1 

EDIÇÃO Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

TÍTULO A casa sustentável 

LINHA FINA Edificação construída em Bauru integra tecnologias de geração e 
economia de energia criadas na universidade. Objetivo é causar menos 
danos ao meio ambiente. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Como se faz 

TEMA Casa-laboratório sustentável da Unesp Bauru 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

 

Foto, infográfico e desenho  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

José Ângelo 
Cagnon – 
professor do 
Departamento 
de Engenharia 
Elétrica de 
Bauru e 
coordenador do 
projeto de 
construção da 
casa 
sustentável 

  

Alceu Ferreira 
Alves – 
engenheiro 
pesquisador do 
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departamento  

Ilza Kaiser – 
professora do 
Departamento 
de Engenharia 
Civil - 
INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE  Abordagem unilateral.  

DOCUMENTAÇÃO Texto explicativo. O tema tem bastante relevância para sociedade, uma vez 
que aborda os novos planos da construção civil para atender quesitos de 
sustentabilidade nas edificações. Sendo assim, o texto poderia estar mais 
contextualizado para aumentar a proximidade com o público. Trata-se de uma 
matéria de divulgação por somente conter fonte oficiais. 
Apesar de não deixar claro para um leitor leigo o que são “painéis 
fotovoltaicos” e “geradores fotovoltaicos”, as informações gerais do texto 
são possíveis de serem compreendidas. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 2 

EDIÇÃO Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

TÍTULO O astro da batucada 

LINHA FINA Entres os instrumentos de uma bateria, o repinique é o que exige maior 
conhecimento técnico e criatividade. Pesquisa do Instituto de Artes pretende 
explicar a sua importância musical e social nas escolas de samba 

CLASSIFICAÇÃ
O 

 matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Estudo de campo 

TEMA Importância do repinique na bateria da escola de samba 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Rafael Y Castro – 
percussionista e aluno 
de mestrado do Instituto 
de Artes da Unesp 

 Império de Casa Verde - 
INDIRETA 

Carlos Stasi – 
percussionista, 
professor e orientador 
de Rafael 

 Lucas Mercês – um dos três 
ritmistas da bateria 

  Roberto Aquino dos Santos -  o 
mais experiente dos três 
repiniques de bossa 

  Mestre Zoinho – quem comanda 
a Império de Casa Verde - 
INDIRETA 

OBJETIVIDADE  Texto objetivo.  

DOCUMENTAÇÃO Redação explicativa e profunda sobre o tema, que tem considerável proximidade 
com o público, visto que o carnaval é uma manifestação cultural marcante no 
Brasil. Contextualiza e explica a função do instrumento dentro da organização da 
bateria. A presença de fontes independentes amplia a abordagem do tema, 
aproximando o pesquisador e sua pesquisa do objeto de estudo.   
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VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 3 

EDIÇÃO Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

TÍTULO O parto em movimento 

LINHA FINA No país campeão mundial de cesárea, cresce a mobilização por novos 
modelos de atenção à gestação e ao nascimento, que usem menos 
intervenções médicas e respeitem mais as escolhas das parturientes. Mas 
mudanças ainda geram debate intenso entre profissionais de saúde 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de 
capa 

SEÇÃO  

TEMA Medicina - Parto humanizado e cesariana  

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao 
longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto, tabela e gráfico 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

 “Nascer no Brasil – Inquérito Nacional 
sobre Parto e Nascimento” – Pesquisa 
coordenada pela Fundação Oswaldo 
Cruz 

 Casa do Parto de 
Sapopemba - 
INDIRETA 

Organização Mundial da Saúde (OMS)  Casa Ângela - 
INDIRETA 

Conselho Regional de Medicina do Rio 
de Janeiro (Cremerj) - INDIRETA 

 O Renascimento do 
Parto (2013) – 
documentário 
produzido por Érica 
de Paula e Eduardo 
Chauvet - INDIRETA 

Secretaria dos Direitos Humanos - 
INDIRETA 

 Casa Moara - 
INDIRETA 

Ministério da Saúde - INDIRETA  Mário Mocoto – 
obstetra do hospital 
das Cínicas da 
Faculdade de 
Medicina da USP 
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Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu - INDIRETA 

 Adelir Carmen 
Lemos – 
personagem - 
INDIRETA 

Vera Fonseca – obstetra e conselheira 
do Cremerj  

 Eloísa Monteiro - 
personagem 

Izildinha Maestá – professora do 
Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da FMB 

  

Cristina Lima Parada – enfermeira e 
professora da Faculdade de Medicina 
da Unesp de Botucatu 

  

Cláudia Magalhães – obstetra do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu (FMB) 

  

OBJETIVIDADE  Texto objetivo 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO 

Texto contextualizado e bem documentado. Mesmo apresentando fontes 
independentes, sua abordagem favorece a caraterização desse material como 
um texto institucional. O tema está bastante próximo do público e tem sido 
constante na agenda de debates da mídia. As fontes independentes foram 
colocadas de maneira indireta e a único especialista que se posicionou contra 
o parto humanizado não está vinculado à instituição. Os demais especialistas 
são da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e por essa razão foram 
classificados como oficiais. 
As informações colocadas se confrontam, assim como os dados referentes a 
cesariana. Em termos gerais, a matéria tem desdobramentos importantes para 
compreensão das questões a respeito das escolhas das parturientes por parto 
humanizado ou cesariana. Ao fim, o caminho para o qual o texto conduz o 
leitor é que o parto humanizado deve sim ser uma das opções de escolha das 
mulheres, mas que ele deve ser realizado em hospitais e o único lugar citado 
diretamente e de maneira detalhada como referência para o procedimento é o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Não explicou os 
termos oxitocina e enteroclisma. A personagem foi classificada como fonte 
independente porque aparece apenas como exemplo e não parte do texto. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 4 

EDIÇÃO Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 

TÍTULO Terra em trânsito 

LINHA FINA Que os solos da Amazônia são antigos e dinâmicos já se sabia; o que 
pesquisadores estão descobrindo agora é que eles podem ser muito mais 
velhos do que se imaginava e suas transformações estão ligadas ao clima do 
passado e mesmo do futuro 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Geociências - Estudo sobre o solo amazônico 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo 
do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos e mapa 3D 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Nádia Regina do Nascimento – 
professora do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas 
da Unesp de Rio Claro 

  

Célia Regina Montes – 
professora da Esalq-USP 

  

Guilherme Taitson Bueno – 
professor da PUC – MG - 
INDIRETA 

  

Adolpho José Melfi – professor 
da Esalq-USP - INDIRETA 

  

José Cândido Steveaux – 
professor da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) - 
INDIRETA 

  

Alisson Duarte Diniz – professor 
da Universidade Federal da 
Bahia  (UFBA) - INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE  Abordagem unilateral 
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DOCUMENTAÇÃO Texto pouco contextualizado, por isso apresenta pouca proximidade com o 
público. A escrita cumpre o papel de explicar e divulgar como a trabalho da 
equipe de pesquisa se desenvolve. No entanto o tema não apresenta 
aderência temporal.  A escolha de duas fontes oficias classifica o material 
como divulgação científica 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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Novembro de 2014 – ano 6 – nº58 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 5 

EDIÇÃO Novembro de 2014 – ano 6 – nº58 

TÍTULO Um sinal do céu 

LINHA FINA Nova técnica aproveita ondas de rádio emitidas pelos satélites do sistema GPS 
para calcular variações do nível do mar, e transforma ruído em informação. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Geodésia – utilização do GPS para medir o nível do mar 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao 
longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto, mapa e inforgráfico 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Felipe Geremia Nievinski – pós 
doutorando da Faculdade de 
Ciência e Tecnologia (FCT) da 
Unesp de Presidente Prudente 

  

João Francisco Galera Monico 
– supervisor de Felipe   

  

Matheus Ferreira e Silva – 
bolsista que contribuiu com a 
pesquisa de Felipe - INDIRETA 

  

Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo 
(RBMC) - INDIRETA 

  

Rede Maregráfica Permanente 
para Geodésia (RMPG) - 
INDIRETA 

  

Instituo Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) - 
INDIRETA 

  



50 
 

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto explicativo, mas pouco contextualizado, mesmo tento apresentando as 
funcionalidades do equipamento quanto a medição do nível do mar. O projeto 
de pesquisa foi explicado para compreensão de sua funcionalidade.  
Divulgação científica por ter selecionado somente fontes oficias para estruturar 
o texto. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 6 

EDIÇÃO Novembro de 2014 – ano 6 – nº58 

TÍTULO Atletas por natureza 

LINHA FINA A ciência aproveita o que a evolução e os criadores já fizeram ao longo de 
gerações para transformar os cavalos em esportistas ainda mais eficientes; as 
apostas são em novas formas de seleção genética e de treinamento.  

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Veterinária - Cavalos esportistas 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos e box 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Guilherme de Camargo 
Ferraz – professor da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
(FCAV) da Unesp em 
Jaboticabal 

Flamarion Fuhro – 
supervisor-geral 
do Haras Tango 
(Jaguariúna – SP) 

 

Antônio Queiroz Neto – 
professora da FCAV 

Bruna Trentinaro – 
veterinária do 
Tango 

 

Marcos Jun Watanabe – 
professor da FMVZ e 
orientador de Marina 

David Evans – 
veterinário e 
consultor científico 
em fisiologia do 
exercício equino 

 

Marina González de 
Carvalho – veterinária 
mestranda no Centro de 
Medicina Esportiva Equina 
da FMVZ - INDIRETA 

  

Rogério Abdallah Curi – 
professor da FMVZ 
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Guilherme Luis Pereira e 
Camila Tangari Meira – 
zootecnistas alunos de pós-
graduação de Rogério - 
INDIRETA 

  

Bruce McHugh – ex-
chairman do Sydney Turf 
Club (Austrália) - 
INDIRETA 

  

Marco Antônio Alvarenga – 
professor da FMVZ 

  

OBJETIVIDADE Texto objetivo. 

DOCUMENTAÇÃO  A matéria aborda bastante aspectos do tema, apresentando aspectos gerais 
contextualizados. Os termos “alterações hidroeletrolíticas”, “equilíbrio ácido-
base”, “lactato” e “microbiota fetal” não foram codificados para compreensão do 
grande público.  Texto muito bem documentado e contextualizado. Trouxe 
informações adicionais sobre as raças dos cavalos. Problemas com a 
codificação dos termos alterações hidroeletrolíticas, equilíbrio ácido-base, 
lactato, hemácias e microbiota fecal. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  

 

.   
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 7 

EDIÇÃO Novembro de 2014 – ano 6 – nº58 

TÍTULO Carne trêmula 

LINHA FINA Levantamento em dez pontos de venda no Centro de São Paulo encontra 
sinais de contaminação num dos alimentos mais consumidos na região, o 
churrasquinho grego. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Quem diria 

TEMA Estudo sobre o churrasquinho grego 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Aline Katsurayama – aluna 
de Ciências Biomédicas da 
Unesp de Botucatu 

 Mario Bortolotto – 
dramaturgo - INDIRETA 

Vera Lúcia Moraes Rall –
professora orientadora de 
Aline 

  

Resolução RDC nº12 – 
regulação da ANVISA - 
INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto bem contextualizado e completo. Faltou explicar melhor sobre os micro-
organismos encontrados nas amostras da pesquisa. Por se tratar de um texto 
de divulgação, seria necessário explicar o que são e os riscos à saúde 
causados por esses micro-organismos. Caracterizado como divulgação 
científica devido a presença de somente fontes oficiais 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 8 

EDIÇÃO Novembro de 2014 – ano 6 – nº58 

TÍTULO Tribos em transição  

LINHA FINA Com estilos de vida cada vez mais urbanos, aldeias indígenas começam a 
sofrer com doenças típicas das cidades, como obesidade, hipertensão diabetes 
e alcoolismo 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Antropologia – hábitos modernos incorporados a cultura indígena tem lhes 
causado problemas de saúde 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo 
do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos, mapa e gráficos 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Laércio Dias – antropólogo 
da Unesp de Marília 

  

Paulo Santilli – antropólogo 
da Unesp de Araraquara  

  

Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional 
(Sisvan) – INDIRETA 

  

Casa de Saúde do Índio 
(CASAI – Amapá) – 
INDIRETA 

  

Edmundo Peggion – 
antropólogo da Unesp de 
Araraquara 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto explicativo, contextualizado e completo com dados.   A relevância do 
tema exigia um foco maior nos índios ao invés dos resultados apontados pelas 
pesquisas dos antropólogos. Do ponto de vista jornalístico, o texto não destaca 
a gravidade da questão nem problematiza a situação em busca de soluções. O 
texto demonstra (ou evidencia) o distanciamento entre universo acadêmico e a 
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sociedade. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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Dezembro 2014 – ano 6 – número 59 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 9 

 EDIÇÃO Dezembro 2014 – ano 6 - número 59 

TÍTULO A dieta do papagaio 

LINHA FINA Aves criada como pets têm expectativas de vida mais baixa, devido à 
alimentação com sementes. Estudo mostra que a própolis atua de forma 
protetora no organismo delas e abre caminho para nova geração de rações 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Quem diria 

TEMA Pássaros criados em casa vivem menos do que os que estão na floresta 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Cínthia Rio Branco – 
zootecnista doutoranda da 
Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da 
Unesp de Botucatu 

  

Ricardo Orsi – orientador 
de Cínthia 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto contextualizado e bem explicativo. Não explicou o que é a “enzima LDH”. 
A escolha das duas fontes oficiais caracteriza o material como divulgação 
científica. Tema interessante e com grande proximidade com o público 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 10 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – ano 6 - número 59 

TÍTULO As trincheiras da Mooca 

LINHA FINA Mercado imobiliário, movimentos por moradia e órgão do patrimônio histórico 
disputam os antigos galpões industriais do bairro paulistano. Pesquisadora de 
Bauru investiga o que está em jogo nessas lutas 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Estudo de campo 

TEMA Prédios históricos da Mooca 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Verônica Sales 
Pereira – socióloga 
professora da 
Faculdade de 
Arquitetura, Artes e 
Comunicação (Faac) 
da Unesp Bauru 

Nilson Ghirardello – 
arquiteto, diretor da 
Faac.  

José Xavier Alves – arquiteto 
professor da Faac 

Conselho Municipal 
de Preservação do 
Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental 
da Cidade de São 
Paulo (Conpresp) - 
INDIRETA 

  

Departamento de 
Patrimônio Histórico 
(DPH) - INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Texto objetivo 

DOCUMENTAÇÃO Texto bem contextualizado e profundo ao abordar o tema. Escrito de maneira 
pessoal em uma possível tentativa de aproximar o público com o discurso. A 
utilização de apenas fontes oficiais caracteriza  
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VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 11 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – ano 6 - número 59 

TÍTULO Filtro solar 3 em 1 

LINHA FINA Nova fórmula usa molécula semelhante à do vinho para proteger a pele dos 
raios solares e combater o envelhecimento e o aparecimento de manchas 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Como se faz 

TEMA Novo protetor solar 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto e infográfico 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Jean Leandro do Santos 
– farmacêutico professor 
do departamento de 
fármacos e 
medicamento na 
Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas (FCF) da 
Unesp Araraquara 

  

Juliana Santana Reis – 
mestranda que 
participou da pesquisa – 
INDIRETA 

  

Marcos Antonio Corrêa – 
professor do 
departamento de 
comestologia da FCF - 
INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto explicativo e contextualizado, mas mal codificado. Em pelo menos cinco 
passagens do texto a explicação dada pelo repórter não ajudou a compreender 
os termos, pois foi feita com mais termos técnicos. Assunto tem relevância e 
proximidade com o público. A escolha das fontes caracteriza o texto como 
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divulgação científica. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA UNESP CIÊNCIA – Tabela 12 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – ano 6 - número 59 

TÍTULO Nadando contra a corrente  

LINHA FINA Peixes como o surubim-do-paraíba correm risco de desaparecer, mas a 
pesquisa em aquicultura está permitindo a cientistas de todo o planeta criar 
estes animais em cativeiro e devolvê-los aos seus habitats originais, 
revertendo, assim, a extinção 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Reprodução e conservação de peixes em extinção 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Eduardo Antônio 
Sanches – engenheiro 
de pesca professor da 
Unesp em Registro 

 Fabio Porto-Foresti – professor 
da Faculdade de Ciência da 
Unesp Bauru 

Companhia Energética 
de São Paulo (Cesp) - 
INDIRETA 

 Sergio Batlouni – pesquisador 
do Centro de Aquicultura da 
Unesp (Caunesp) de Botucatu 
– INDIRETA 

Danilo Caneppele – 
biólogo analista 
ambiental da Cesp 

 Instituto de Biociências de 
Botucatu - INDIRETA 

Instituto Chico mendes 
de Conservação da 
Biodiversidade 
(ICMBio) - INDIRETA 

 Chris Allen – biólogo da Serviço 
de Pesca e Vida Selvagem dos 
Estados Unidos 

Pritpal Soorae – 
membro do Grupo 
Especializado em 
Teintroduçãode 
Espécies da União 
Internacional para a 

 Andreas Scharbert – biólogo 
alemão 
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Conservação da 
Natureza e dos 
Recursos Naturais 
(IUCN) 

  Uthairat Na-Nakorn – 
professora do departamento de 
aquicultura da Universidade 
Kasetsart  

OBJETIVIDADE Texto objetivo 

 

DOCUMENTAÇÃO 

Texto profundo, bem contextualizado e documentado. Utilizou outros projetos 
que estudam a reprodução de peixes e trabalham na preservação dos mesmos 
para enriquecer o texto. Não ficou muito clara questão técnica envolvendo a 
hipófise das carpas. A diversidade das fontes contribuiu para o enriquecimento 
do texto. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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4.4  Revista Galileu 

Outubro 2014 – nº279 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 13 

EDIÇÃO Outubro 2014 – nº279 

TÍTULO A gota D’água 

LINHA FINA Apenas 0,1% da água doce da Terra pode ser encontrada em locais de fácil 
acesso. Com o aumento da população mundial, disputas pelo controle de 
recursos hídricos devem se intensificar.  

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Geopolítica, Recursos Hídricos, Conflito 

TEMA  

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Infográficos e foto 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Ministério de 
Recursos Hídricos 
da China - 
INDIRETA 

 Vanessa Barbosa – autora do livro 
A Última Gota 

Agência Nacional 
de Águas (ANA) - 
INDIRETA 

 Edilson de Paula Andrade – 
geólogo especialista em recursos 
hídricos 

  Carneiro Novaes – doutorando que 
defendeu a tese “É mais fácil culpar 
São Pedro do que assumir a falta 
de planejamento administrativo” 

  Dener Giovanini – ambientalista  

  Gilberto Souza Rodrigues Junior - 
geógrafo 

  Matheus Pfrimer – professor de 
relações internacionais da 
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Universidade de Goiás 

  Mirza Zulfiqur Rahman – 
pesquisador da universidade 
indiana Jawaharlal Nehru 

  José Luiz Escobedo Sagaz – 
pesquisador da Universidade 
Autônoma de Coahuila 

OBJETIVIDADE Texto objetivo 

DOCUMENTAÇÃO Texto pouco profundo. Explicativo e contextualizado dento de cada recorte, 
mas ficou sem uma amarração, um fechamento para a matéria. Tema tem 
atualidade e vem sendo pautado há bastante tempo. A utilização de fontes 
independentes permitiu uma abordagem mais especialista sobre o tema. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 14 

EDIÇÃO Outubro 2014 – nº279 

TÍTULO Medicina preventiva  

LINHA FINA Celulares que monitoram a frequência cardíaca, exames de sangue que 
detectam Alzheimer e até cães que farejam o câncer. A evolução dos 
diagnósticos médicos vai revolucionar a maneira como as pessoas cuidam da 
própria saúde. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Dossiê 

TAGS DNA, Sangue, Saúde, Bem-Estar, Exames 

TEMA  

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Ilustração, infográfico e foto 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Raul Random – usuário 
de modelo diferente de 
marca-passo 

 Journal of th American Medical 
Association - INDIRETA 

Quantified Self – 
comunidade criada por 
Gary Wolf e Kevin Kelly, 
editores da revista Wired 
- INDIRETA 

 Rodrigo de Queiroz Padilha – 
superintendente de ensino do 
Instituto Sírio-Libanês de Ensino 
e Pesquisa 

Fábio Ricardo dos 
Santos – representante 
da Quantified Self 

 Fernando Lucchese - 
cardiologista 

Organização Mundial da 
Saúde (OMS) – 
INDIRETA 

 Rodrigo Gobbo Garcia – 
Hospital Albert Einstein 

Vitor Pamplona -  criador 
da empresa EyeNetra 

 Luiz Vicente Rizzo – diretor do 
centro de pesquisa do Hospital 
Albert Einstein  

Illumina – empresa da   
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California - INDIRETA 

Phillip Stafford – 
microbiólogo que chefia 
a pesquisa sobre 
“imunoassinatura” 

  

Projeto Genoma 
Humano - INDIRETA 

  

Celera Genomics - 
INDIRETA  

  

Instituto de Biodesign da 
Universidade Estadual 
do Arizona - INDIRETA 

  

Universidade da 
Pensilvânia – INDIRETA 

  

Gian Luigi Taverna – 
diretor da área de 
urologia do Humanitas 
Research Hospital, em 
Milão - INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Texto objetivo. 

DOCUMENTAÇÃO Os aplicativos de monitoramento já são uma realidade hoje, mas o texto coloca 
a ideia de que a tendência é a mudança no papel do médico, que passaria a 
atuar apenas como um analista de resultados, tomando decisões baseado nas 
informações fornecidas pelos aparatos tecnológicos. Esse juízo de valor traz 
certas complicações e pode não representar uma vantagem para o diagnóstico 
do paciente. O segundo texto do dossiê trata do genoma humano como se 
esse fosse um assunto de conhecimento da grande maioria das pessoas. A 
nota foi bastante superficial, não deixando claro o que é o genoma. O 
infográfico trabalhou apenas com dados, não acrescentou ou ajudou na 
compreensão do tema.  O terceiro e último texto do dossiê, simplificou as 
pesquisas que detectam doenças graves a partir de exames rápidos. Deu uma 
visão super-fantástica para os estudos (efeito superlativo), mas não deu a 
dimensão do quão próximo da realidade essas pesquisas estão. O texto 
também não explicou o que são “microRNAs”(miRNA). Faltou contextualização 
e aprofundamento em todos os textos do dossiê. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 15 

EDIÇÃO Outubro 2014 – nº279 

TÍTULO Google, me esquece! 

LINHA FINA A alta corte da União Europeia estabelece que qualquer pessoa pode solicitar a 
retirada de links encontrados em sites de buscas e levanta uma discussão: até 
que ponto temos o direto de apagar nosso passado? 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Direito, Internet, Comportamento, Privacidade, Redes Sociais 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos e ilustrações 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Professora Baiana – 
personagem que não se 
identificou 

 Harford Country Examiner - 
INDIRETA 

Mario Costeja – 
advogado espanhol – 
INDIRETA 

 Ana Luiza Mano – psicóloga 
do Núcleo de Pesquisa em 
Informática Clínica da PUC-
SP 

Google   Flávia Penido - advogada 

Código Civil brasileiro - 
INDIRETA 

 Viktor Mayer-Schönberger – 
professor da Universidade 
de Oxford e autor de Delete: 
the Virtues of Forgetting in 
the Digital Age 

Supremo Tribunal de 
Justiça 

 Mario Corso - psicanalista 

Jared Cohen e Eric 
Schmidt – executivos da 
Google autores de A 
Nova Era Digital – Como 
Será o Futuro Das 
Pessoas, Das Nações e 

 Career Builder 
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Dos Negócios.  

Mark Zuckerberg - 
Facebook 

 Gisele Truzzi – advogada 

Constituição Federal  Forget.me 

Conselho de Justiça 
Federal  

  

Caso Jon Venables e 
Robert Thompson – 
INDIRETA 

  

Daniela Cicarelli e Tato 
Malzoni – personagem -
INDIRETA 

  

Juiz do ES acusado de 
participar de um 
esquema de corrupção - 
personagem - INDIRETA 

  

Nissim Ourfali – 
personagem- INDIRETA 

  

Dançarina que trocou de 
profissão - personagem  
- INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Texto objetivo. 

DOCUMENTAÇÃO Texto bem contextualizado e profundo. O jornalista trabalhou com 
contraposição de ideias e hierarquizou as fontes de maneira equilibrada. Nesse 
caso os personagens foram colocados como fontes oficiais porque suas 
histórias constituem a narrativa do texto. Os desdobramentos acontecem a 
partir dos personagens. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 16 

EDIÇÃO Outubro 2014 – nº279 

TÍTULO Mural da autocensura 

LINHA FINA Pesquisa mostra que, em vez de usar a internet para discutir de forma mais 
livre, usuários das redes sociais preferem se calar a interagir com pessoas que 
pensam diferente 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Feed 

TAGS Política, Internet, Redes Sociais, Eleições 

TEMA Pessoas preferem se calar ao debater nas redes sociais 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Ilustração e gráfico  

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

  Elisabeth Noelle-Neumann – 
cientista política - INDIRETA 

  Pew Research – centro norte-
americano - INDIRETA 

  Silvio Waisbord – professor de 
mídia da Universidade George 
Washington  

  Natalie Stroud – autora de “Notícias 
de Nicho: A Política da Escolha das 
Notícias” e professora da 
Universidade do Texas  

  Thomas Roessing – professor de 
comunicação da Universidade de 
Mainz, na Alemanha  

OBJETIVIDADE Texto objetivo. 

DOCUMENTAÇÃO Texto contextualizado e profundo. A pesquisa usada como gancho diz que as 
pessoas tendem a se calar nas redes sociais, mas o que se vê não é bem isso. 
Nas últimas eleições as redes sócias foram palco para debates políticos. A 
matéria não considerou a força do ativismo digital. Esse seria o contraponto 
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para o texto. A matéria não se caracteriza como divulgação devido a presença 
de apenas fontes independentes. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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Novembro 2014 – nº 280 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU Tabela 17 

EDIÇÃO Novembro 2014 – nº 280 

TÍTULO A era da autodestruição 

LINHA FINA Os jovens buscam cada vez mais no suicídio uma fuga para seus sofrimentos. 
Maior acesso a drogas, isolamento e perfeccionismo são algumas das 
explicações para o crescimento do problema. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Dossiê 

TAGS Suicídio, Genética, Depressão, Jovens, Bullying, Doença 

TEMA Suicídio de jovens 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Ilustrações, gráficos, linha do tempo 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Mapa da Violência 
2014 - INDIRETA 

Carlos Felipe Almeida 
D’Oliveira – médico e 
foi coordenador da 
Estratégia Nacional 
de Prevenção do 
Suicídio 

Jair Segal – psiquiatra  

Levantamento Nacional 
de Álcool e Drogas 
(Lenad) 2013 - 
INDIRETA 

 Karen Scavacini – psicóloga 
e fundadora do Instituto Vita 
Alere de Prevenção e 
Posvenção do Suicídio 

Organização Mundial 
da Saúde (OMS) - 
INDIRETA 

 Humberto Correa – 
psiquiatra  

Centro Brasileiro de 
Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas – 
Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) 

 Trisha Prabhu – americana 
criadora do “Rethink” 
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- INDIRETA 

Júlia Rebeca – 
personagem - 
INDIRETA 

 Adriana Rizzo – voluntária 
do Centro de Valorização da 
Vida (CVV) 

Vinícius Gageiro 
Marques – personagem 
- INDIRETA 

 Mônica Kother Macedo, 
psicanalista e professora da 
PUCRS 

Ivo Oliveira Farias – 
oficial de justiça - 
personagem  

 Jornal Americano de 
Psiquiatria - INDIRETA  

  Reddit – rede social - 
INDIRETA 

OBJETIVIDADE Texto objetivo 

DOCUMENTAÇÃO Texto profundo, bem contextualizado e documentado. O tema, delicado em si, 
foi muito bem trabalhado, saindo da superficialidade. Ainda traz um box com 
indicação para o site galileu.globo.com, onde é possível ler mais sobre o 
assunto. O uso de fontes independente enriqueceu a abordagem. Os 
personagens foram classificados como fonte oficial porque são parte da 
narrativa da reportagem. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 18 

EDIÇÃO Novembro 2014 – nº 280 

TÍTULO Estado da arte 

LINHA FINA Em Paris, longe do Vale do Silício, o Google mantém um instituto cujo objetivo 
é desenvolver tecnologias para levar acervos e coleções de museus (inclusive 
brasileiros) para o mundo – seja na forma de uma visita virtual ou de uma 
imagem com resolução tão grande que permite ver um quadro famoso nos 
mínimos detalhes. Seja bem-vindo ao Cultural Institute 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Tecnologia, Cultura, Arte, Inovação 

TEMA Google Cultural Institute 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto, ilustração e esquemas 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

David Coz – 
programador no 
Google 

Victor Ribeiro – 
brasileiro que 
estava à frente do 
instituto até 
meados de 
outubro 

Paulo Vicelli – diretor de relações 
internacionais da Pinacoteca 

Damien Henry - 
INDIRETA 

  

Laurent Gaveau - 
coordenador do 
Lab 

  

Laís Tavares – 
autora do projeto 
About Gesture 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto contextualizado, mas pouco profundo. A contextualização da reportagem 
vem da relevância que o Google Cultural Institute tem para a sociedade. Existe 
uma fonte independente, a hierarquização das fontes oficiais caracteriza o texto 
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como divulgação científica.   

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU – Tabela 19 

EDIÇÃO Novembro 2014 – nº 280 

TÍTULO Liberte-se da caixa e resolva seus problemas  

LINHA FINA Encontrar soluções originais para questões do dia a dia não é coisa de gênio. 
No recém-lançado livro “Pense como um Freak”, o terceiro da série 
Freakonomics, os autores apresentam táticas e casos de pessoas comuns que 
conseguiram sair do óbvio, mostrando que todo mundo tem talento pra resolver 
problemas de forma inovadora, é só treinar – e arriscar. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TEMA Genialidade não tem relação com criatividade 

LEAD  1°/2° parágrafo  desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Ilustrações e palavra cruzada 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

“Pense como 
um Freak” 

 Lewis Terman – psicólogo americano 
da Universidade Stanford - INDIRETA 

Steven Levitt – 
autor do livro ao 
lado do 
jornalista 
Stephen Dubner 

 Brad Hokanson – professor de design 
gráfico da Universidade de Minnesota 

  John Kounios – psicólogo cognitivo - 
INDIRETA 

  William Shockley - INDIRETA 

  Takeru Kobayashi – personagem - 
INDIRETA 

  Barbara Fredrickson – psicóloga da 
Universidade da Carolina do Norte 

  James Kaufman – professor de 
psicologia da Universidade da 
Califórnia 
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  Jair Hermínio da Silva – personagem - 
INDIRETA 

  Zezé – personagem - INDIRETA 

  Richard Dawkins – cientista inglês - 
INDIRETA 

  Movimento Passe Livres- INDIRETA 

  Vladimir Safatle – filósofo e professor 
da USP 

  Eike Batista – personagem 

  Comissão de Valores Mobiliários 
(CMV) - INDIRETA 

  Linus Pauling – químico - INDIRETA 

  National Bureau of Economic 
Research - INDIRETA 

  John Hayes – professor de psicologia 
da Universidade Carnegie Mellon - 
INDIRETA 

  David Lee Roth – vocalista do Van 
Halen – personagem - INDIRETA 

  Jonas Salk – médico personagem - 
INDIRETA 

  Alex Stone – mágico personagem - 
INDIRETA 

OBJETIVIDADE Texto objetivo. 

DOCUMENTAÇÃO Texto de divulgação do livro. A matéria é contextualizada por trazer episódios 
reais e interpretá-los a partir de trechos do livro. Os personagens compõem a 
narrativa, mas não são fundamentais dentro do contexto do livro. Os 
personagens são exemplos relacionados. Matéria pouco profunda.  

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU - Tabela 20 

EDIÇÃO Novembro 2014 – nº 280 

TÍTULO Perigo (quase) invisível 

LINHA FINA Para prevenir ataques terroristas com armas biológicas, laboratórios 
americanos mantêm cepas de bactérias e vírus letais para saber como 
neutralizá-los. Mas a falta de segurança já provocou vazamento de micro-
organismos perigosos – e algumas mortes 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Armas biológicas, Laboratórios, Anthrax, Terror, Insegurança 

TEMA Acidentes em laboratórios que estudam bactérias letais 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Foto e ilustrações 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Bioterror Rapid Response 
and Advanced 
Technology - INDIRETA 

 Pesquisadores de 
Hamburgo - FOTO 

Centro para Controle e 
Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos - 
INDIRETA 

 Maureen C. Kelley – 
professora de estética da 
Universidade de 
Washington 

Instituto Nacional de 
Saúde – em Maryland – 
INDIRETA 

 Gigi Kwik Gronvall – 
médica do Centro pela 
Saúde da Universidade de 
Pittsburgh 

Conselho Nacional de 
Pesquisa - INDIRETA 

  

Congresso dos EUA - 
INDIRETA 

  

FDA – órgão de controle 
de alimentos e 
medicamentos -  
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INDIRETA 

Nancy Kingsbury – 
diretora de métodos de 
pesquisa aplicada da 
GAO (Government 
Accountability Office) 

  

Sistema de Vigilância de 
Síndromes - INDIRETA 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto bem contextualizado, mas com pouca proximidade com o público 
brasileiro. As fontes oficiais têm relação com o governo americano e são as 
principais fontes do texto, fato que caracteriza a matéria como divulgação. A 
reportagem assume um tom crítico em seu desenvolvimento.  

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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Dezembro 2014 – nº 281 

CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU  Tabela 21 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – nº 281 

TÍTULO A busca em todos os lugares 

LINHA FINA Em breve você será capaz de fazer buscas em smartphones, relógios 
inteligentes, TVs e carros. Para isso, o Google está aperfeiçoando ferramentas 
de reconhecimento de voz e de linguagem natural para criar uma assistente 
que imita a ficção 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Google, Voz, Assistente Digital, Pesquisa, Gadgets 

TEMA Desenvolvimento do mecanismo de busca da Google 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos, linha do tempo, e boxes  

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Bem Gomes – vice-
presidente de buscas da 
Google 

 Stone Temple Consulting – 
consultoria americana -
INDIRETA 

Baris Gultekin – diretor e 
co-criador do Google Now 

  

Johanna Wright – vice-
presidente de busca para 
dispositivos móveis 

  

David Singleton – diretor 
de Android Wear  

  

Berthier Ribeiro-Neto – 
diretor de engenharia do 
Google na América Latina  

  

Bruno Possas – 
engenheiro-chefe de 
buscas da Google em 
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Belo Horizonte 

Amit Dinghal – vice-
presidente de buscas 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto contextualizado e explicativo dentro do seu recorte. A presença de 
apenas uma fonte independente, colocada de forma indireta através de seus 
dados e a intensa utilização das fontes oficiais caracteriza a reportagem como 
divulgação científica. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU - Tabela 22 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – nº 281 

TÍTULO Mundo de ideias 

LINHA FINA Quando era criança, Iberê Thenório se divertia ao projetar invenções 
mirabolantes no quartinho de ferramentas do pai. Passados alguns anos, a 
curiosidade do garoto da pequena cidade de Piedade, no interior de São Paulo, 
se tornou a inspiração para o “Manual do Mundo”, maior canal brasileiro do 
YouTube que fala sobre ciência. Com mais de 363 milhões de visualizações, o 
projeto ganha vida fora do mundo virtual, com o lançamento de um livro de 
experiências e um programa de televisão. Nada mal para quem estreou com 
um vídeo sobre como fazer multiplicações sem decorar a tabuada. 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Ciência, YouTube, Pessoas 

TEMA História de Iberê Silva e seu canal Manual do Mundo 

LEAD  1°/2° parágrafo desenvolvido ao longo do 
texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos, box e esquemas 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Iberê Thenório – jornalista 
criador do canal no You Tube 
“Manual do Mundo” 

  

Álvaro Paes de Barros – diretor 
de conteúdo do YouTube no 
Brasil 

  

Mariana Fulfaro – esposa de 
Iberê 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Texto de divulgação. Contextualiza a história de Iberê e a criação do canal. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU - Tabela 23 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – nº 281 

TÍTULO Nós temos um problema 

LINHA FINA No início da década de 1960, Brasil, China e Índia encontravam-se no mesmo 
estágio da corrida espacial. Passados 50 anos, não ficamos só para trás, como 
colecionamos vários fracassos e corremos o risco de ser ultrapassados por 
África do Sul e Israel. Por que somos tão ruins em mandar nossas naves e 
satélites para o espaço? 

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO  

TAGS Exploração Espacial, Tecnologia, BRICS, Base de Alcântara 

TEMA Atraso espacial brasileiro 

LEAD  1°/2° parágrafo  desenvolvido ao longo 
do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Fotos, gráficos e ilustrações 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Nasa - INDIRETA  Celso de Melo – 
professor da 
Universidade Federal de 
Pernambuco 

Agência Espacial Brasileira 
(AEB) - INDIRETA 

  

Regime de Controle de 
Tecnologia de Mísseis 
(RCTM) – INDIRETA 

  

Fernando Carlos Wanderley 
Rocha – consultor legislativo  

  

Programa Nacional de 
Atividades Espaciais (PNAE) 
- INDIRETA 

  

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social 
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(BNDES) - INDIRETA 

Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) - 
INDIRETA 

  

Centro Tecnológico 
Aeroespacial (CTA) – 
INDIRETA 

  

Ministério da Ciência e 
Tecnologia – INDIRETA 

  

Forças Armadas - INDIRETA   

Aeronáutica – INDIRETA   

José Braga Coelho – 
presidente da Agência 
Espacial Brasileira 

  

OBJETIVIDADE Abordagem unilateral 

DOCUMENTAÇÃO Contextualizado e crítico, ele divulga como está a corrida espacial brasileira e 
demonstra desapreço pelo retardamento. Questiona os investimentos do país 
no setor. Texto com poucas fontes diretas, fazendo com que a reportagem 
assuma um teor opinativo. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade proximidade 

 periodicidade  difusão  coletiva  
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CATEGORIZAÇÃO REVISTA GALILEU - Tabela 24 

EDIÇÃO Dezembro 2014 – nº 281 

TÍTULO O universo no fundo da mente 

LINHA FINA A ciência mostra que, mais do que uma prática de monges solitários, a 
meditação é uma aliada de gente comum que quer controlar os pensamentos e 
aumentar qualidades como concentração e produtividade.  

CLASSIFICAÇÃO  matéria de capa  chamada de capa 

SEÇÃO Dossiê 

TAGS Ciência, Filosofia, Neurologia, Medicina, Meditação, Saúde 

TEMA  

LEAD  1°/2° parágrafo  desenvolvido ao longo do texto 

RECURSOS 
GRÁFICOS 

Ilustração, fotos e infográfico 

 

 

 

 

ESCOLHA DAS 
FONTES 

OFICIAIS OFICIOSAS INDEPENDENTES 

Gen Kelsang 
Togden – monge 
diretor da Nova 
Tradição 
Kadampa para a 
América Latina 

 Emma Seppala – psicóloga da 
Universidade de Stanford – 
INDIRETA  

Narendra Modi – 
primeiro-ministro 
da Índia - 
INDIRETA 

 Melissa Catello Branco - neurologista 

Ana Maria Rossi 
– psicóloga e 
presidente da 
International 
Stress 
Management 
Association do 
Brasil (ISMA-BR) 
- INDIRETA 

 Herbert Benson – Universidade 
Havard - INDIRETA 

  Dalai Lama - INDIRETA 
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  Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (M.I.T) - INDIRETA  

  Universidade de Wisconsin - 
INDIRETA 

  Albert Hastorf e Hadley Cantril – 
psicólogos da universidade Princeton 
- INDIRETA 

  Matthieu Ricard – monge francês - 
INDIRETA 

  David Lynch -  cineasta 

  Centro de Saúde Geraldo de Paula 
Souza – Faculdade de Saúde 
Pública da USP - INDIRETA 

  Rubesn de Aguiar Maciel – 
psicanalista coordenador da clínica 
da USP  

  Chade Meng Tan – engenheiro e 
guru informal do Google 

  Walter Isaacson 

  Jay Michaelson – autor do livro 
Evolving Dharma: Meditation, 
Buddhism, and the Next Generation 
of Enlightenment - INDIRETA 

  Documentário The Dhamma Brothers 
- INDIRETA 

  Ron Cavanaugh – diretor do presídio 
documentado 

  Jenny Phillips – psicoterapeuta que 
criou o programa de meditação no 
presídio - INDIRETA 

  Elisa Kozasa – bióloga do Instituto do 
Cérebro do Hospital Israelita Albert 
Einstein 

OBJETIVIDADE Texto objetivo 
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DOCUMENTAÇÃO Texto contextualizado, explicativo e profundo sobre o tema. Utilizou mais fontes 
independentes e fez a contextualização a partir de especialistas. Não trouxe 
um histórico sobre a meditação, mas apresentou argumentos para provar os 
benefícios da prática. 

VALORES 
NOTÍCIA  

 atualidade  universalidade  proximidade 

 periodicidade  difusão coletiva  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Unesp Ciência 

 

Ao finalizar a análise da Unesp Ciência, observou-se que a grande 

maioria dos textos da revista são matérias de divulgação científica com pouca 

contextualização. A utilização de fontes oficiais para divulgar os trabalhos 

desenvolvidos dentro da universidade não contribui para a difusão da ciência, 

pois não aproximam o grande público da área acadêmica. Existe um 

distanciamento natural entre esses dois campos e a função dos profissionais 

de divulgação científica é juntamente atenuar essa situação. 

Os trabalhos da universidade teriam mais proximidade com a sociedade 

se tema mais amplo fosse também desenvolvido. Tomando como exemplo o 

texto “Casa sustentável”, é notória relevância do tema para a sociedade. Nos 

últimos anos as questões ambientais vêm sendo mais pautadas pela agenda 

jornalística visto a sua tamanha importância. Projetos como o laboratório 

desenvolvido na Unesp de Bauru são desenvolvidos pela construção civil de 

modo ainda modesto no Brasil. A construção de casas com recursos mais 

sustentáveis traz vantagens para o meio ambiente e para o seu custo de 

produção. Nenhum desses aspectos foi apontado na reportagem, deixando-a 

menos rica. 

Outro exemplo no qual a falta de contextualização fez com que o texto 

trabalhasse de maneira inversa a divulgação científica foi em “Terra em 

trânsito”. Assuntos como a Geologia são pouco frequentes nos noticiários e os 

seus estudos acabam ficando distantes das conversas sociais. Questões 

referentes ao solo ficam mais evidentes com a ocorrência de desastres 

naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, e mesmo nesses casos o 

solo não é o foco das notícias. Sendo assim, a pesquisa dos professores sobre 

a idade dos solos amazônicos apresenta pouca proximidade com o grande 

público. Se a reportagem fosse desenvolvida através de uma abordagem de 

preservação dos solos, por exemplo, ou outra questão ambiental, se 

apresentaria de forma mais interessante para o leitor. Contextualizar é 
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fundamental para a aproximação com o público leigo, para que ele possa 

entender o quão importante são os estudos, pesquisas e descobertas feitas 

dentro das universidades. Não basta apenas explica o desenvolvimento e 

funcionamento das pesquisas. 

Outro problema encontrado na divulgação científica feita pela Unesp 

Ciência foi em relação a codificação. Sendo divulgação, os textos deveriam 

apresentar linguagem codificada para compreensão da maioria das pessoas. O 

exemplo com mais problemas desse tipo foi “Filtro solar 3 em 1”. O jornalista 

construiu conceitos utilizando frases como “[...] justamente a faixa do espectro 
eletromagnético que, na exposição ao Sol [...] o teste foi feito com a ajuda de 

placas que mimetizam as propriedades da pele [...]”. Ele ainda utilizou os 

termos átomos, elétrons e melanina sem explica-los como fez com outros 

termos. A matéria é bastante técnica ao explicar a descoberta e a ação da 

molécula utilizada no novo filtro solar. Alguém com baixo grau de proximidade 

com a química tem problemas para compreender o texto. 

Também apareceram problemas de codificação em “Atletas por 

natureza”. Os termos hidroeletrolíticas, equilíbrio ácido-base, lactato, 

hemácias e microbiota fecal não foram traduzidos, fazendo com que a 

compreensão de um parágrafo da reportagem fosse comprometida. 

Uma característica observada nos textos e que não tem relação com a 

linha editorial da revista é a colocação de orientandos e alunos envolvidos na 

pesquisa como fontes indiretas. As únicas matérias nas quais os orientados 

apareceram como fontes diretas foram em “Carne trêmula”, “O astro da 

batucada” e “A dieta do papagaio”. Nos demais textos os alunos são apenas 

citados dentro do contexto. O professor orientador assume uma posição ainda 

mais oficial dentro dos textos, pois é hierarquizado como a fonte mais 

importante e relevante para legitimar aquelas informações. Sendo uma revista 

de divulgação dos trabalhos da universidade, seria interessante também indicar 

os alunos pesquisadores, pois além de aproximarem os estudos do público, 

também serviriam como incentivo para que outros alunos se dedicassem à 

área acadêmica. 
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Essa observação se mostrou ainda mais pertinente durante a análise de 

“Tribos em transição”. A reportagem aborda os problemas de saúde enfrentado 

pelos índios devido aos novos hábitos alimentares adotados nas tribos. Os 

problemas causados pelo grande consumo dos produtos industrializados é uma 

questão grave em todas as culturas. Espera-se de uma reportagem sobre o 

tema uma visão ampliada sobre todos os vieses envolvidos, desde os índios, 

parte diretamente afetada dentro do recorte, até os recursos para tratamento 

das doenças. No caso da Unesp Ciência, o foco foi o levantamento dos dados 

dos antropólogos, e não os índios. Qual a relevância social desse texto 

jornalístico sem a problematização, os desdobramentos e o fechamento da 

situação? 

Um bom exemplo de reportagem jornalística é “Nadando contra a 

corrente”. A primeira intensão do texto era divulgar o trabalho de aquicultura 

desenvolvido pelo Unesp, no entanto, o repórter não restringiu suas fontes aos 

pesquisadores envolvidos. Foram colhidas informações de fora da instituição e 

utilizadas fontes internacionais que também desenvolvem trabalho semelhante. 

Essa visão global do tema destacou a importância das pesquisas na Unesp. 

Pode-se dizer que esse é o tipo de jornalismo científico referência para divulgar 

ciência. 

“O astro da batucada” e “Atletas por natureza” também são bons textos 

encontrados no corpus. A diversificação das fontes na primeira reportagem 

possibilitou que o foco passasse, em vários momentos, do pesquisador para o 

contexto da pesquisa. Apesar dos problemas com codificação e da 

hierarquização das fontes oficiais encontrados em “Atletas por natureza”, a 

construção narrativa foi bem contextualizada, fornecendo ao leitor informações 

adicionais a respeito das raças dos cavalos e detalhes sobre algumas práticas 

esportivas com os animais. 

 

5.2 Galileu 

 

Assim como a Unesp Ciência, a Galileu também é uma revista de 

divulgação. Os textos têm uma linguagem mais descontraída, que muitas vezes 
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dialoga com o leitor. A abrangência nacional da revista faz com os temas 

selecionados sejam amplos para contemplar o público. Os problemas 

encontrados na Galileu têm relação com a hierarquização das fontes, falta de 

fechamento para o texto, superficialismo e juízo de valor. 

Dentro das edições analisadas, a matéria com mais problemas 

identificados foi o dossiê “Medicina Preventiva”. Por ser classificado como um 

dossiê, esperava-se uma coletânea de reportagens profundas sobre o tema, 

contudo, o compilado de textos demonstrou-se superficial, pouco 

contextualizado e com uma abordagem fora da realidade. A partir da 

simplificação de pesquisas relacionadas aos novos dispositivos de 

diagnósticos, os textos trabalharam majoritariamente com fontes oficiais e não 

foram eficazes na tentativa de aproximar o público com o tema. O primeiro 

recorte da coletânea é “A era do automonitoramento”, tratando de aplicativos e 

gadgets capazes de fazer exames e monitoramentos. O texto cita exemplos 

através das marcas, mas não trata da precisão desses aplicativos. Dado 

importante uma vez que é colocado a possibilidade do dispositivo capaz de 

realizar um completo exame oftálmico ajudar 2,4 bilhões de pessoas no mundo 

que não tem acesso ao oftalmologista. Mais do que a garantia da empresa, 

seria necessária uma comprovação mais científica sobre a eficácia do 

dispositivo. O autor ainda assume um juízo de valor ao dizer que a tendência é 

que o médico do futuro seja um analista de resultados a partir das informações 

fornecidas pela tecnologia. O quão próxima da realidade essa afirmação está? 

A segunda parte do dossiê trata do genoma humano como se esse 

fosse um assunto de conhecimento de todos. Texto e infográfico não 

acrescentam informações esclarecedoras sobre o que é o genoma para que 

seja possível compreender a importância do seu mapeamento. Identifica-se 

mais propaganda do que informação. Por fim, na terceira parte do dossiê 

encontra-se um problema com os termos microRNAs e miRNA, citados como 

indicadores para a doença de Alzheimer mas não codificados. Essa última 

parte trata do diagnóstico de doenças como Câncer e Alzheimer a partir de 

exames de sangue feitos em casa. Mesmo apresentando os resultados da 
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pesquisa desenvolvida pelo microbiólogo, a matéria tem uma abordagem 

superlativa, assim como todo o dossiê. 

Em contraposição, o dossiê “A era da autodestruição” é um exemplo de 

construção completa. A hierarquização das fontes priorizou as fontes 

independentes e discutiu-se o suicídio entre jovens a partir de personagens 

envolvidos com o tema. Um dos focos da coletânea foi evidenciar os suportes 

existentes para aqueles que buscam no suicídio a fuga dos seus sofrimentos. 

No fim do dossiê ainda há uma indicação de “Leia mais” que direciona os 

leitores para o site. 

Nos textos de divulgação encontrados nas edições, a hierarquização das 

fontes oficias segue o padrão esperado. Em relação a contextualização, essa 

acaba sendo feita através dos “objetos” de divulgação. No caso de “Estado da 

Arte”, a contextualização se dá a partir do papel social desempenhado pelo 

Google Cultural Institute, cuja intensão é popularizar a arte. O foco do texto não 

é esse, mas fica evidente que foi o gancho para o desenvolvimento da 

reportagem. No “Mundo das ideias”, a popularidade do canal de Iberê Silva 

mostra-se como a contextualização para o texto, conhecimento que pode não 

ser da maioria dos leitores. Em “Liberte-se da caixa e resolva seus problemas” 

o livro Pense como um Freak a contextualização se dá através de uma 

narrativa que relaciona personagens reais, famosos e desconhecidos, com os 

conceitos trabalhados pelos autores. 

No caso de “A busca em todos os lugares”, a contextualização da ocorre 

pela dimensão do que foi divulgado, o Google. Mas o que fica mais evidente 

com esse texto, e especialmente com essa edição da revista, é um certo tipo 

de oficialismo que a empresa tem dentro da revista. Google e associados estão 

presentes em grande número das reportagens, sendo citados como fontes 

independentes também, como no caso de “Universo no fundo da mente”. 

Outra observação feita através das análises é que não existe um critério 

explícito para a escolha das matérias de capa para cada edição. A matéria de 

destaque em cada uma das edições analisadas não era a reportagem mais 

quente, mais completa ou de maior relevância. 
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Sobre “Nós temos um problema”, é importante ressaltar o tom crítico 

assumido pela matéria, sem esta estar classificada em uma seção que 

permitisse tal viés. O texto assume o juízo de valor já na linha fina ao colocar 

“Passados mais de cinquenta anos, nós não só ficamos para trás, como 

colecionamos vários fracassos e corremos o risco de ser ultrapassados por 

África do Sul e Israel”. Foram inseridas poucas fontes diretas na reportagem e 

as fontes indiretas parecem ser um levantamento de dados. Não há um 

contraponto. A crítica feita pelo texto também tem relação com o envolvimento 

militar no programa espacial. Uma das fontes colocou que o atraso da corrida 

espacial é uma preocupação da comunidade científica, mas tal informação não 

é bem dimensionada como problema quando o contexto em que vive o Brasil 

não foi explorado. Os recursos econômicos do país são diferentes dos da 

China, EUA, Índia, Coreia do Sul e Israel. Sem a noção desses aspectos, o 

leitor não consegue ter um panorama claro. 

Não tão explícita quanto a matéria anterior, o “Perigo (quase) invisível” 

também tem um tom crítico, mas em relação aos laboratórios americanos que 

trabalham com bactérias e vírus letais. O recorte feito demonstra-se pouco 

próximo com o cenário nacional, uma vez que não utilizou nenhuma fonte 

brasileira para comentar sobre a situação. Tomando como referência o trabalho 

do jornalismo científico americano, a reportagem apresenta traços que a 

classificam como tal. As fontes oficiais são dos EUA e elas fundamentam a 

questão governamental dessas pesquisas. 

 

5.3 Unesp Ciência e Galileu 

 

Quando confrontadas, a duas revistas apresentam características 

semelhantes em relação à divulgação científica. Em ambas foram encontradas 

reportagens unilaterais com apenas poucas fontes. Chega a ser senso comum 

entre os jornalistas que o gênero reportagem exige mais apuração e maior 

número de referências, podendo ser usadas como fontes diretas ou indiretas. 

Por se tratarem de duas revistas mensais, o tempo para fechamento das 
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edições não pode ser utilizado como argumento de defesa para os problemas 

de apuração e documentação.  

O quadro abaixo mostra a classificação das matérias de acordo com sua 

abordagem. Foram classificadas como unilaterais as reportagens que trazem 

como fontes apenas os envolvidos com a pesquisa e tema da pauta, ou seja, 

apenas fontes oficias. Já a classificação de texto objetivo com oficialidade foi 

aplicada aos materiais que apresentavam também outros tipos de fonte, mas a 

hierarquização privilegia as fontes oficiais e oficiosas. Por último, os textos 

objetivos são aqueles que apresentam diversidade de fontes e trabalharam 

com hierarquização que privilegia as fontes independentes. 
 

Quadro 2 -  Classificação por abordagem 

Abordagem unilateral Texto objetivo e oficial Texto objetivo 

Casa Sustentável Parto em movimento O astro da batucada 

Terra em trânsito Atletas por natureza Nadando contra a corrente 

Carne trêmula Trincheiras da Mooca A gota d’água 

Tribos em transição Medicina preventiva Google, me esquece 

Um sinal do céu Liberte-se da caixa e resolva 

seus problemas 

Mural da autocensura 

A dieta do papagaio  O universo no fundo da 

mente 

Filtro solar 3 em 1  A Era da autodestruição 

Estado da arte   

Perigo (quase) invisível   

A busca em todos os lugares   

Mundo de ideias   

Nós temos um problema   

Fonte: produzido pela autora 
Legenda: os títulos em vermelho pertencem a Galileu e os em verde a Unesp Ciência 
 

As duas revistas utilizam-se de recursos para aproximar o leitor. Na 

Unesp Ciência foram encontradas passagens em terceira pessoa do plural, 

inserindo o jornalista na narrativa e deixando a abordagem com tons de 

pessoalidade. Na Galileu a linguagem humorística é um dos recursos, podendo 



94 
 

ser utilizado como exemplo a referência feita a Cláudia e Xuxa em uma das 

matérias. O vídeo em que Xuxa manda Cláudia ir sentar tornou-se viral na 

internet e ainda é comentado por muitas pessoas até hoje. 

A abordagem da Galileu parece ser mais próxima do público devido a 

abrangência da revista. Os assuntos abordados pela Unesp Ciência têm apelo 

suficiente para estar bastante próximo da audiência, mas precisam ser melhor 

contextualizados. Nas duas revistas foram encontradas reportagens 

superficiais e com problemas de contextualização. Assim como boas 

reportagens de jornalismo especializado também. 

A Galileu explora mais os recursos visuais em comparação com a Unesp 

Ciência. Problemas com codificação foram mais frequentes na Unesp Ciência.  
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6 QUESTIONANDO OS RESULTADOS NA REDAÇÃO 
 

Os resultados obtidos na análise de cada revista foram transformados 

em dois questionários, afim de compreender os dados a partir do 

posicionamento das redações. A proposta inicial do questionário era entrevistar 

os jornalistas autores dos textos analisados, contudo não foi possível entrar em 

contato com todos eles. 

A revista Unesp Ciência trabalha atualmente apenas com colaboradores 

externos e os jornalistas citados nesse trabalho não fazem mais parte da 

equipe. O questionário da revista foi respondido pelo jornalista Oscar 

D’Ambrosio, assessor chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da 

Reitoria da Unesp e responsável pela edição da Unesp Ciência. 

No momento em que o questionário foi enviado para a Galileu, a 

redação encontrava-se em processo de fechamento de uma edição da revista, 

dessa forma dois jornalistas conseguiram responder a solicitação. Os 

jornalistas Nathan Fernandes e Thiago Cianga Tanji tiveram dois textos, cada 

um, analisados nesse trabalho. 

O questionário foi elaborado para que fosse possível compreender o 

processo de criação das pautas, hierarquização e escolha das fontes, a 

construção da objetividade, documentação e contextualização nos textos, e por 

fim a qualidade da formação atual jornalística nas universidades segundo a 

visão dos jornalistas de cada revista. Os dois modelos encontram-se nos 

Apêndice 1 e 2 deste trabalho. As respostas obtidas para ambas revistas não 

estão em total confluência com os resultados obtidos nessa pesquisa, em 

especial para o caso da Unesp Ciência. O que demonstra que nem sempre os 

veículos têm a dimensão exata de seu papel para a popularização da Ciência. 

Segundo Nathan e Thiago, o processo de escolha das pautas na Revista 

Galileu é bastante semelhante ao que ocorre nas redações em geral. Ao fechar 

uma edição, a equipe se reúne para discutir os assuntos a serem abordados na 

próxima revista. Os dois jornalistas colocaram que a equipe tenta sempre 

colocar o “tom” da revista nas discussões, levando leitor a engajar-se nos 

debates propostos. As matérias de capa são escolhidas segundo a relevância 

para o leitor e os interesses comerciais, uma vez que a revista também é 
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vendida em bancas de jornal. Em Novembro de 2015 a revista lançou seu novo 

projeto gráfico e editorial com a matéria capa sobre transgêneros. Segundo 

Fernandes (2015, entrevista cedida a autora), foi definido que o leitor da Galileu 

é um “jovem rebelde e otimista, uma pessoa antenada, que usa a internet com 

frequência e que se interessa por assuntos mais alternativos, ou com uma 

abordagem diferente”. Ainda segundo ele, os assuntos de Ciências Sociais que 

afetam diretamente as pessoas ganharam destaque nesse novo momento da 

revista. 

A escolha das fontes para as reportagens é baseada em especialistas, 

informações públicas e fontes oficiais para o assunto em pauta. Existe uma 

priorização pelas fontes oficiais, segundo Nathan, por ser uma das premissas 

básicas do jornalismo e pelo comprometimento da revista com seus leitores. 

Para Thiago o contraponto das informações oficiais é feito através dos 

especialistas acadêmicos. Ambos afirmaram que a Galileu defende 

abertamente seus posicionamentos dentro dos debates e procuram sempre 

fazer isso através de uma abordagem diferenciada.  

 

Não dá para dizer que todo jornalismo é imparcial, porque 
obviamente cada veículo segue sua linha. Aqui na Galileu a 
gente evita dar espaço para pessoas com ideias que a gente 
considera ofensivas. Por exemplo, defendemos abertamente o 
direito das mulheres (mulheres na ciência é uma das nossas 
bandeiras), direito ao aborto, acreditamos no casamento 
homossexual, não apoiamos a redução da maioridade penal, 
etc... Procuramos na medida do possível mostrar ambos os 
lados de questões como estas, mas nosso posicionamento é 
claro, nunca escondemos. (FERNANDES, 2015, entrevista 
cedida a autora). 

 

Eles citaram as capas sobre transgêneros e sobre a reforma política 

como exemplos de textos em que as bandeiras foram defendidas sem que a 

“abordagem unilateral” representasse algum tipo de imposição de informação.   

 

Sobre objetividade, quando fazemos uma capa sobre reforma 
política, por exemplo, evidentemente expressamos a nossa 
posição sobre este assunto - que está fora da opinião 
hegemônica dos meios de comunicação considerados da 
"grande imprensa". Pode-se avaliar se deveriam existir 
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contrapontos às afirmações da maior parte dos especialistas, 
mas tudo aquilo colocado na reportagem é calcado em 
informações oficiais e extraídas a partir de pesquisas 
metodológicas, não sendo uma simples especulação ou 
posição imposta pela reportagem. (TANJI, 2015, entrevista 
cedida a autora). 

 

No caso da Unesp Ciência, Oscar explicou que as pautas são 

organizadas a partir de chamadas para artigos cujos assuntos tenham 

relevância externa e interna. A revista também prioriza fontes oficiais, no caso 

das pesquisas o jornalista afirmou que os professores são priorizados como 

fontes diretas por representarem, em primeiro lugar, o conhecimento gerado 

pela instituição. A equipe acredita que o interesse do público é desperto pelo 

tema do texto e não por quem o escreveu ou pelas fontes utilizadas.  

Segundo Oscar, o contraditório é trabalhado quando necessário, 

podendo ocorrer dentro do mesmo texto ou em uma reportagem posterior. A 

abordagem diferenciada não é frequentemente utilizada na revista, sendo 

trabalhada quando a pesquisa apresenta característica que permita tal escrita. 

Quando questionados sobre a formação atual dos jornalistas, os três 

entrevistados não foram unânimes em suas respostas, colocando diferentes 

pontos sobre a questão. Nathan não acredita que a formação acadêmica em si 

seja suficiente para bem preparar o profissional para o mercado de trabalho. 

Para ele, o estágio é uma etapa importante no processo, pois teoria e prática 

podem se completar. Nathan também acredita que o direcionamento para a 

carreira deve partir do aluno, pois a faculdade oferece o básico necessário e 

quanto mais cedo os investimentos nas áreas de interesse for feito, melhor.  

Thiago acredita que o currículo das faculdades é suficiente na formação 

do profissional, mas que o aproveitamento desse não é feito de maneira 

satisfatória por professores e estudantes. Ele concorda com Nathan sobre os 

estágios, dizendo que eles são fundamentais para um ingresso próximo ao 

natural no mercado. Também acrescentou que na Galileu não há jornalistas 

com outras graduações e não acredita que isso seja um problema para 

escrever textos sobre assuntos variados. 

 Oscar discorda totalmente de Thiago sobre a grade dos cursos em 

Jornalismo. Para ele a formação é um problema para os profissionais e a 
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imprensa necessita de mais generalistas do que especialistas. Oscar completa 

que os cursos não estão formando especialistas em generalistas, conforme 

resposta da questão 5 no Apêndice 5. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar sobre o desenvolvimento científico do mundo é algo que 

raramente acontece conosco. Dificilmente alguém irá se perguntar, no meio de 

um dia de trabalho, “o que os cientistas estão pesquisando sobre a erradicação 

das doenças?”, ou “como as universidades públicas tem investido o capital 

destinado às pesquisas científicas?”, e menos ainda “que país enviará o 

próximo homem à Lua?”. Na rotina conturbada do dia-a-dia, não pensamos que 

muitos profissionais levam a mesma rotina que a nossa, mas diferente de nós, 

eles estão trabalhando para descobrirem coisas em todas as áreas. Essa 

constatação está diretamente ligada com os interesses que temos e como o 

jornalismo trabalha em cima disso. 

Às 7 horas da manhã, de uma segunda-feira chuvosa, a notícia de maior 

importância para muitos é como está o trânsito, para se evitar os 

congestionamentos e não chegar atrasado no trabalho. Para o economista, o 

importante é esperar o mercado abrir e acompanhar as movimentações das 

bolsas e das moedas. Para outros, o noticiário é a chave para acompanhar 

tudo o que está acontecendo no mundo. Sabemos como as informações mais 

recentes serão dadas no rádio, na televisão, na revista e no jornal impresso. Os 

espectadores esperam pelos leads6 para tomarem conhecimentos dos fatos. 

Em meio a rotina, os processos do emissor e do receptor das mensagens fica 

automático. 

Dentro da universidade questionamos constantemente os modos de 

produção da notícia, como colocado por Cremilda Medina (1978), um produto à 

venda. Nos assuntos mais cotidianos e comuns, é mais clara a construção do 

noticiário, o fazer jornalístico. Mas, e nos assuntos mais específicos e não tão 

próximos de nossa realidade pessoal? Foi a partir desses pensamentos que o 

tema desse trabalho foi escolhido. Não falamos de ciência geralmente, mas ela 

está frequentemente nas nossas vidas. Como a mídia trata a ciência? Como 

ela representada nos veículos da grande imprensa? 

                                                           
6 Termo utilizado para indicar o resumo conciso das principais informações de uma notícia, respondendo 
às perguntas: quem? O que? Como? Quando? Onde? Por que?.  
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Sabendo que a mais comum veiculação de assuntos científicos ocorre 

quando os assuntos têm grande amplitude e efeito superlativo, optamos em 

analisar os materiais científicos nos veículos que tratam especificamente do 

campo. Levando em consideração a atual formação deficitária do jornalismo, 

levantamos os possíveis problemas a serem identificados nas reportagens. 

É necessário compreender que a Ciência passou por três momentos ao 

longo de sua história. Durante a Revolução Industrial seu papel era 

desencantar o mundo, tão ligado ao criacionismo. O novo deus passou a ser a 

razão, frequentemente mencionado na narrativa da modernidade. Ciência era a 

descoberta, o novo, extraordinário que poderia ser comprovado e visualizado 

por A + B. No segundo momento, durante a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais, ela foi contaminada pelo discurso ideológico e desenvolveu relação 

com o Estado. A opacidade do Estado permitiu o acesso a informação e a 

busca por dados se intesificou. A partir da década de 1980 a pesquisa precisa 

constantemente se justificar e a Ciência se institucionaliza, passando a dialogar 

com o Estado e não mais com a sociedade. Os investimentos precisam mostrar 

resultado e os estudos precisam se mostrar relevantes. 

Com a fundamentação teórica confrontada com as análises e as 

entrevistas, as hipóteses foram confirmadas. Os dois objetos de pesquisas são 

duas plataformas diferentes e possuem simetrias e assimetrias, conhecidas 

desde o início dos estudos. A revista Galileu é um produto jornalístico vendido 

em bancas e através de assinaturas, que responde a interesses comerciais. 

Por isso observamos preocupação com o projeto gráfico-editorial, a linguagem 

que dialoga com o leitor, as pautas factuais e um maior números de 

reportagens objetivas, caracterizando a mediação entre o discurso científico e a 

estética. Do outro lado está a Unesp Ciência, voz oficial do desenvolvimento 

científico da universidade, caracterizada pelo predomínio do discurso científico 

e de textos com abordagem unilateral, que permitiriam ao produto ser 

classificado como pertencente a difusão científica. A revista pode ser usada 

como exemplo da institucionalização da Ciência no Brasil.   

 Os resultados mostraram que mesmo os veículos de divulgação 

científica apresentam problemas em seus textos e na maneira com eles o 
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classificam. Identificamos questões básicas do jornalismo, como a crença de 

que um leitor é atraído pelo tema do texto, e não por quem o escreveu ou quem 

foram suas fontes de informação. Também pela predominante presença de 

notícias (lead + consequências + documentação fraca) no lugar de reportagens 

(lead + consequências  + documentação forte). Vimos que a mediação crítica 

ainda é incipiente, apesar de ser uma característica fundamental no jornalismo 

e essencial no tratamento das fontes.  

Acreditamos que a segmentação do jornalismo é uma tendência na 

profissão porque permitirá uma diferenciação no tratamento dos assuntos. No 

caso das revistas escolhidas, a segmentação é clara, mas o tratamento dos 

assuntos ainda não permeia a diferenciação esperada. O jornalismo encontra-

se em um momento de especialização na especialização e uma crise de 

linguagem. Como colocado pelo jornalista Thiago, o atual modelo de negócio 

das empresas jornalísticas, com recursos e trabalhadores reduzidos, tem 

forçado a produção de conteúdos “just in time”, ocorrendo a sintetização da 

compreensão dos fenômenos. A dificuldade em produzir reportagens com 

ampla documentação é um enorme problema para o jornalismo especializado, 

que acaba não encontrando em seu campo meios para viabilizar o trabalho. 

O retorno dos dados enviados à redação das duas revistas ajudou a 

confirmar o posicionamento do trabalho e refletir sobre o aproveitamento atual 

dos cursos de Jornalismo por parte dos alunos e professores. Thiago muito 

bem apontou a questão do aproveitamento dos cursos por ambas as partes. É 

possível observar dentro das universidades que a grande busca é pela 

mediocridade, fazendo do estudo profissional apenas um cumprimento de 

formalidades. A minoria que busca o diferencial e se esforça para tal se sente 

desvalorizada, igualada a multidão, sem incentivo para continuar e acaba 

seguindo para rumos diferentes. O profissional de comunicação deve ser 

preparado para lidar com esses constantes processos de mudança, com 

ênfase em uma metodologia jornalística que dê conta das coberturas.  

Ao tratar das pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, é 

necessário evidenciar para a sociedade que os trabalhos ali presentes foram 

possíveis através do subsídio oferecido pela própria sociedade, que paga seus 
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impostos e com isso contribui para a manutenção do ensino público. No Brasil, 

a transparência pública não é um hábito, o que contribui para que a divulgação 

dos trabalhos científicos feitos através de recursos governamentais não chegue 

com frequência às pessoas.  

A Unesp Ciência é uma revista muito importante para alunos e 

professores da instituição, pois é um mural, uma vitrine para os trabalhos 

acadêmicos. A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” é uma 

das maiores e mais importantes universidades brasileira, com 34 unidades em 

24 cidades. São 3.880 professores trabalhando junto com os 7.071 funcionários 

para oferecer um ensino de qualidade para os 51.586 alunos de graduação, 

pós-graduação (stricto sensu) e da Unesp/Univesp7.  Jornalísticamente falando, 

as pautas da revista precisam ser trabalhadas mais aos moldes do jornalismo 

especializado, para evidenciar a real importância e dimensão do que está 

sendo feito no campo acadêmico. 

A linguagem leve e descontraída é um excelente recurso para atrair a 

atenção das pessoas. Depois de ver uma enxurrada de notícias sangrentas, 

uma reportagem colorida e com piadinhas cai bem. A Galileu é uma revista de 

audiência bastante diversificada porque trata suas pautas de modo atraente ao 

leitor, levando informação em consumo fácil e dinâmico. Seus recortes são 

relevantes, divulgam, educam, mas a questão da documentação ainda não se 

mostra plena na revista. 

Queremos propor com esse trabalho a necessidade de uma atenção 

maior na formação do profissional, que não deve se conter nos conhecimentos 

básicos da apuração dos acontecimentos. As abordagens profundas requerem 

do profissional conhecimento mais específico da área trabalhada, para tornar 

qualquer assunto interessante, mesmo aqueles considerados menos 

importantes. É necessário contemplar os diferentes pontos de vista.  

                                                           
7 Dados retirados do site da Instituição. 



103 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABIAHY, Ana Carolina de Araújo.  O jornalismo especializado na sociedade 
da  Informação.  Paraíba, 2000. Disponível em:  
http://www.bocc.ubi.pt/pag/abiahyana-jornalismo-
especializado.pdf+Ana+Carolina+Abiahy+(2000)&cd=3&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br
&client=firefox-a#4  Acesso em: 2 de outubro de 2012. 

BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica. São Paulo: Editora Ática.1990. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 

BELTRÃO, Luiz. Iniciação à Filosofia do Jornalismo. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. 1992 

BURKETT, Warren. Jornalismo Científico. Tradução de Antônio Trânsito. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1990.  

BUENO, Wilson. Comunicação Científica e Divulgação Científica: 
aproximações e rupturas conceituais. Londrina 2010. Disponível em 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761 
Acesso em 11 de julho de 2015.  

BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo científico: revisando o conceito. IN: 
VICTOR, Cilene; CALDAS, Graça; BORTOLIERO, Simone (orgs). Jornalismo 
Científico e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: All Print Editora, 
2009, p. 157-178 

CARVALHO, Carmen. Segmentação do jornal, a história do suplemento como 
estratégia de mercado. V Congresso Nacional de História da Mídia  - São 
Paulo – 31 de maio a 02 de junho de 2007. Disponível em: < 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/5o-
encontro-2007-1/Segmentacao%20do%20jornal-
%20a%20historia%20do%20suplemento.pdf> Acesso em 28 de junho de 2015. 

D’AMBROSIO, Oscar. Entrevista cedida a autora. Apêndice 5. Bauru, 2015. 

FERNANDES, Nathan. Entrevista cedida a autora. Apêndice 4. Bauru, 2015. 

FRANÇA, Martha San Juan. Divulgação ou jornalismo?: Duas formas 
diferentes de abordar o mesmo assunto. IN: VILAS BOAS, Sérgio (org.). 
Formação & Informação Científica: Jornalismo para iniciados e leigos. São 
Paulo: Summus, 2005, p.31-47 

IVANISSEVICH, Alicia. A mídia como intérprete: Como popularizar a ciência 
com responsabilidade e sem sensacionalismo. IN: VILAS BOAS, Sérgio (org.). 
Formação & Informação Científica: Jornalismo para iniciados e leigos. São 
Paulo: Summus, 2005, p.13-30 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/abiahyana-jornalismo-especializado.pdf+Ana+Carolina+Abiahy+(2000)&cd=3&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a#4
http://www.bocc.ubi.pt/pag/abiahyana-jornalismo-especializado.pdf+Ana+Carolina+Abiahy+(2000)&cd=3&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a#4
http://www.bocc.ubi.pt/pag/abiahyana-jornalismo-especializado.pdf+Ana+Carolina+Abiahy+(2000)&cd=3&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a#4
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/5o-encontro-2007-1/Segmentacao%20do%20jornal-%20a%20historia%20do%20suplemento.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/5o-encontro-2007-1/Segmentacao%20do%20jornal-%20a%20historia%20do%20suplemento.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/5o-encontro-2007-1/Segmentacao%20do%20jornal-%20a%20historia%20do%20suplemento.pdf


104 
 

JUNIOR, Wilson Corrêa da Fonseca. Análise de Conteúdo. IN: DUARTE, 
Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. 

MEDINA, Cremilda. Notícia: um produto à venda. São Paulo: Alfa-Omega, 
1978 

OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo Científico. São Paulo: Contexto, 2002. 

RUBLESCKI, Anelise. Jornalismo Científico: problemas recorrentes e novas 
perspectivas. Rio Grande do Sul 2009. Disponível em 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/3357/2755 Acesso 
em 11 de julho de 2015.   

TANJI, Thiago Cianga. Entrevista cedida a autora. Apêndice 3. Bauru, 2015. 

TAVARES, Frederico de Mello Brandão. O jornalismo especializado e a 
especialização periodística. Vale dos Sinos 2009. Disponível em 
http://www.ec.ubi.pt/ec/05/pdf/06-tavares-acontecimento.pdf Acesso em 11 de 
julho de 2015.  

TAVARES, Frederico de Mello Brandão. Percursos entre o Jornalismo e o 
Jornalismo Especializado. VIII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação da Região Sul -  Passo Fundo – 10 a 12 de maio de 2007. 
Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2007/resumos/R0648-1.pdf 
Acesso em 11 de julho de 2015 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/3357/2755
http://www.ec.ubi.pt/ec/05/pdf/06-tavares-acontecimento.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2007/resumos/R0648-1.pdf


105 
 

APÊNDICE 1 - Roteiro das perguntas enviadas aos jornalistas da Galileu 

 

1. Como funciona o processo de escolha das pautas de cada edição? As 

pautas quentes têm mais prioridade? Como é avaliado o interesse do 

público? Quais são os critérios de escolha das matérias de capa? 

 

2. Ainda durante a elaboração da pauta, como as fontes são escolhidas? 

Como é feita a hierarquização das fontes? Percebemos que alguns 

textos apresentaram preferência pelas fontes oficiais. De que modo a 

linha editorial da revista justifica essa escolha?  

 

3. A partir da escolha das fontes, as reportagens foram classificadas em 

“objetivas”, aquelas que apresentavam diversificação das fontes e visão 

mais global do tema, ou “com abordagem unilateral”, aquelas com visão 

exclusiva das fontes oficiais e sem a presença de contraponto. Segundo 

nossas análises, grande parte dos textos não são objetivos. Como a 

objetividade e contextualização das pautas é pensada na redação? Por 

ser um veículo de divulgação científica, acreditamos que esses dois 

aspectos são de suma importância para o cumprimento da função social 

desse tipo de jornalismo. Nesse contexto, encontramos texto com juízos 

de valor, evidenciando um possível posicionamento crítico da revista em 

relação aos assuntos. Entretanto, a falta de contraposição e 

contextualização impossibilitou a compreensão global do tópico, 

formando a opinião do público a partir de um ponto de vista. 

 
4. Falando sobre a contextualização dos temas, gostaríamos também de 

saber sobre a profundidade com que eles são tratados. Observamos que 

em alguns textos faltou um fechamento para a pauta. Por que a revista 

não traz uma abordagem diferenciada para os temas? Poucas 

reportagens trouxeram uma abordagem especializada. A revista não 

deveria se diferenciar da superficialidade das abordagens do jornalismo 

diário? 
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5. Durante a entrevista com os especialistas, no caso de termos 

desconhecidos ou  não entendimento de algum processo, as dúvidas 

são questionadas e sanadas? Durante a elaboração do Pré-projeto de 

pesquisa consideramos a hipótese de que os problemas de codificação 

encontrados nos textos decorriam da falta de especialização do 

jornalista em lidar com assuntos específicos. Encontramos termos sem 

explicação e períodos que poderiam ter sido escritos de maneira mais 

simples para facilitar o entendimento. Você acredita que a organização 

atual da formação jornalística é um problema? Para você, sair da 

faculdade especialista em generalidades é sair preparado para o 

mercado de trabalho? 
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APÊNDICE 2 - Roteiro das perguntas enviadas aos jornalistas da Unesp 
Ciência 

 

1. Como funciona o processo de escolha das pautas de cada edição? 

Existem critérios relacionados com o campus, a área, a relevância 

social, o orientador, a atualidade e o interesse do público? 

 

2. Ainda durante a elaboração da pauta, como as fontes são escolhidas? 

Percebemos que na maioria das reportagens os alunos envolvidos na 

pesquisa, sejam de graduação ou pós, são colocados como fontes 

secundárias. Essa é uma proposta editorial da revista ou a 

hierarquização acaba sendo feita pelo repórter? Entendemos durante a 

pesquisa que essa escolha opção deixa o texto com um caráter ainda 

mais oficial. Por se tratar de uma revista de divulgação científica, você 

não acredita que a empatia do público ocorreria de modo melhor se os 

alunos fossem mais representados como fontes? 

 

3. Ainda sobre a escolha das fontes, as reportagens foram classificadas 

em “objetivas”, aquelas que apresentavam diversificação das fontes e 

visão mais global do tema, ou “com abordagem unilateral”, aquelas com 

visão exclusiva das fontes oficiais e sem a presença de contraponto. Por 

que a revista não privilegia uma visão objetividade e contextualizada dos 

temas? Acreditamos que quando as pesquisas desenvolvidas dentro da 

universidade são reportadas dentro de uma realidade comum, sua 

importância fica em evidência e seu investimento se justifica. Pensando 

que a Unesp é uma instituição financiada pela população, é preciso 

mostrar para essas pessoas como a formação dos graduandos se dá e 

que os projetos desenvolvidos por eles têm um propósito. 

 

4. Falando sobre a contextualização dos temas, gostaríamos também de 

saber sobre a profundidade com que eles são tratados. Apesar de serem 

longos, a maioria dos textos da revista não são aprofundados nos 
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temas. Por que a revista não traz uma abordagem diferenciada para os 

temas? Por ser um veículo especializado, ela não deveria se diferenciar 

da superficialidade das abordagens do jornalismo diário? 

 

5. Durante a entrevista com os especialistas, no caso de termos 

desconhecidos ou não entendimento de algum processo, as dúvidas são 

questionadas e sanadas? Durante a elaboração do Pré-projeto de 

pesquisa consideramos a hipótese de que os problemas de codificação 

encontrados nos textos decorriam da falta de especialização do 

jornalista em lidar com assuntos específicos. Encontramos termos sem 

explicação e períodos que poderiam ter sido escritos de maneira mais 

simples para facilitar o entendimento. Você acredita que a organização 

atual da formação jornalística é um problema? Para você, sair da 

faculdade especialista em generalidades é sair preparado para o 

mercado de trabalho? 
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APÊNDICE 3 – Resposta jornalista Thiago Cianga Tanji (Galileu) 
 
1.    Como funciona o processo de escolha das pautas de cada edição? As 
pautas quentes têm mais prioridade? Como é avaliado o interesse do 
público? Quais são os critérios de escolha das matérias de capa? 
As pautas de cada edição são decididas na reunião mensal que fazemos ou ao 

longo do processo de produção (caso surja algo que seja relevante ou que 

tenha a ver com a nossa cobertura de assunto). Para a capa, damos 

preferência a assuntos que estão sendo discutidos pela sociedade, mas 

colocamos o nosso "tom" editorial à discussão, apresentando pontos de vista 

diferentes ou que leve a uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Com 

o novo projeto editorial, priorizamos a ideia de assuntos que levem os leitores a 

engajar-se com aquilo que discutimos.  

 
2.    Ainda durante a elaboração da pauta, como as fontes são escolhidas? 
Como é feita a hierarquização das fontes? Percebemos que alguns textos 
apresentaram preferência pelas fontes oficiais. De que modo a linha 
editorial da revista justifica essa escolha? 
No caso de alguns assuntos, como os "dossiês (Trabalho, Energia, Educação), 

a escolha das fontes é baseada em especialistas da Academia e informações 

públicas e oficiais. Logicamente, a escolha por alguns porta-vozes "oficiais" 

pode levar a respostas-padrão, mas é necessário contar com dados que 

partam de bases de pesquisa certificadas. Porém, o contato com especialistas 

do tema, especialmente acadêmicos, levam a um contraponto às informações 

consideradas oficiais. 

 

3.    A partir da escolha das fontes, as reportagens foram classificadas em 
“objetivas”, aquelas que apresentavam diversificação das fontes e visão 
mais global do tema, ou “com abordagem unilateral”, aquelas com visão 
exclusiva das fontes oficiais e sem a presença de contraponto. Segundo 
nossas análises, grande parte dos textos não são objetivos. Como a 
objetividade e contextualização das pautas é pensada na redação? 
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Acho que seria interessante citar as reportagens para discuti-las e aprofundar 

essa questão, você tem os textos analisados? Sobre objetividade, quando 

fazemos uma capa sobre reforma política, por exemplo, evidentemente 

expressamos a nossa posição sobre este assunto - que está fora da opinião 

hegemônica dos meios de comunicação considerados da "grande imprensa". 

Pode-se avaliar se deveriam existir contrapontos às afirmações da maior parte 

dos especialistas, mas tudo aquilo colocado na reportagem é calcado em 

informações oficiais  e extraídas a partir de pesquisas metodológicas, não 

sendo uma simples especulação ou posição imposta pela reportagem. O que é 

interessante, já que essa "abordagem unilateral" não significa necessariamente 

impor informações.  
 
4.    Falando sobre a contextualização dos temas, gostaríamos também de 
saber sobre a profundidade com que eles são tratados. Observamos que 
em alguns textos faltou um fechamento para a pauta. Por que a revista 
não traz uma abordagem diferenciada para os temas? Poucas 
reportagens trouxeram uma abordagem especializada. A revista não 
deveria se diferenciar da superficialidade das abordagens do jornalismo 
diário? 
Também acho interessante citar as reportagens para uma análise mais 

específica. 

 

5.    Durante a entrevista com os especialistas, no caso de termos 
desconhecidos ou  não entendimento de algum processo, as dúvidas são 
questionadas e sanadas? Você acredita que a organização atual da 
formação jornalística é um problema? Para você, sair da faculdade 
especialista em generalidades é sair preparado para o mercado de 
trabalho? 
Na revista não temos jornalistas com outras formações na graduação, mas 

acredito que isso não seja necessariamente um problema na hora de escrever 

sobre diferentes assuntos - cada jornalista tem mais afinidade com um 

determinado tema e se aprofunda nele. Acredito que a atual configuração das 
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empresas jornalísticas, com menos recursos e trabalhadores, dificulta um 

processo de produção de reportagens mais aprofundada - fazendo um método 

quase "just in time" de apuração e elaboração dos textos.  

Sobre a faculdade, acredito que o currículo é suficiente, mas deve ser 

apropriado de maneira mais consciente entre professores e estudantes: aulas 

de Ciências Sociais mais teóricas normalmente são vistas como "perda de 

tempo", quando, na realidade, correspondem a uma formação essencial na 

construção da visão da realidade dos jornalistas. No caso do dia a dia da 

redação, o trabalho em órgãos laboratoriais e a realização de estágios é 

fundamental para que a entrada ao mercado de trabalho seja quase natural.  
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APÊNDICE 4 – Resposta jornalista Nathan Fernandes (Galileu) 
 

1.      Como funciona o processo de escolha das pautas de cada edição? 
As pautas quentes têm mais prioridade? Como é avaliado o interesse do 
público? Quais são os critérios de escolha das matérias de capa? 

Acho que o processo de escolha de pautas não é muito diferente do que 

acontece nas outras revistas: assim que fechamos uma edição, no dia seguinte 

ou no outro, nos reunimos e discutimos os assuntos que achamos mais 

pertinentes para a próxima edição. Uma coisa que talvez seja diferente é que 

todo mundo tem voz aqui dentro. Não é só o pessoal de texto que sugere, todo 

mundo apresenta alguma coisa, desde os estagiários até a auxiliar de 

administração (quando acompanha a reunião). Para definir se a pauta entra ou 

não, vemos se o assunto já não foi tratado recentemente ou, se foi, se ele 

apresenta alguma novidade, um gancho. Pautas sem gancho específico 

acontecem mais para assuntos “exóticos”: quando alguém viaja pro Butão do 

Sul e traz um material legal, por exemplo. 

Sim, as pautas quentes têm prioridade. Um exemplo foi a estreia do nosso 

projeto gráfico. A princípio faríamos uma capa sobre os justiceiros (essas 

pessoas que amarram gente em poste e batem), mas julgamos que seria mais 

urgente discutir a transsexualidade. É normal que uma pauta fria caia para 

entrar alguma coisa que esteja mais em evidência. 

Com o novo projeto gráfico e editorial da revista (que estreou com a capa dos 

transgêneros), definimos que nosso leitor é um jovem rebelde e otimista, uma 

pessoa antenada, que usa a internet com frequência e que se interessa por 

assuntos mais alternativos, ou com uma abordagem diferente, pelo menos. 

Além disso, temos um contato muito próximo com o público. Diariamente, eu 

faço uma transmissão ao vivo no Facebook para falar de cultura geek, o André, 

nosso repórter, também transmite um programa sobre astronomia toda sexta. 

Isso faz com que a gente saiba bem com quem a gente está falando na hora de 

escrever a reportagem. Outra coisa é o Conselho Galileu que também veio com 

o projeto novo. Selecionamos 20 leitores do país inteiro e temos um grupo 

fechado de discussão no Facebook. 
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A reportagem de capa precisa ter relevância para o nosso leitor e, claro, 

interesse comercial, afinal ela também é vendida em banca. Com o novo 

projeto, demos uma guinada em assuntos de ciências sociais que afetem 

diretamente as pessoas, como foi o caso das capas do último ano. Mas não 

podemos falar sobre o mesmo campo todos os meses, por isso balanceamos 

com os outros pilares da revista que são ciência e tecnologia. 

 

2.      Ainda durante a elaboração da pauta, como as fontes são 
escolhidas? Como é feita a hierarquização das fontes? Percebemos que 
alguns textos apresentaram preferência pelas fontes oficiais. De que 
modo a linha editorial da revista justifica essa escolha? 

Acho que também não tenha muito diferença na escolha das fontes daqui e de 

outras revistas: a ideia é pegar sempre os nomes mais relevantes ou que 

possam dar um ângulo diferente sobre determinado assunto. Não há uma regra 

para a hierarquização. No caso das reportagens que eu escrevo e edito, 

priorizo fontes que tenham um nome mais forte ou que tenha dado a melhor 

explicação sobre o assunto. Pautas de ciências e tecnologia, por exemplo, 

sempre mando perguntas semelhantes para os pesquisadores e aproveito 

aquela que foi melhor desenvolvida. 

Na verdade, acho que todas as reportagens que publicamos tem preferência 

pelas fontes oficiais. O problema é que nem sempre conseguimos respostas 

oficiais destas fontes. Então precisamos nos virar de outra forma. Não acho 

que o uso ou não das fontes oficias tenha a ver com a nossa linha editorial, 

acho que é uma das bases do jornalismo e tem a ver com o comprometimento 

que temos com os leitores.  

 

3.      A partir da escolha das fontes, as reportagens foram classificadas 
em “objetivas”, aquelas que apresentavam diversificação das fontes e 
visão mais global do tema, ou “com abordagem unilateral”, aquelas com 
visão exclusiva das fontes oficiais e sem a presença de contraponto. 
Segundo nossas análises, grande parte dos textos não são objetivos. 
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Como a objetividade e contextualização das pautas é pensada na 
redação? 

Mais uma vez, acho que objetividade e contextualização é base para qualquer 

reportagem. Mas, claro, problemas ocorrem durante a apuração e cada caso é 

um caso. Não dá para dizer que todo jornalismo é imparcial, porque 

obviamente cada veículo segue sua linha. Aqui na Galileu a gente evita dar 

espaço para pessoas com ideias que a gente considera ofensivas. Por 

exemplo, defendemos abertamente o direito das mulheres (mulheres na ciência 

é uma das nossas bandeiras), direito ao aborto, acreditamos no casamento 

homossexual, não apoiamos a redução da maioridade penal, etc... Procuramos 

na medida do possível mostrar ambos os lados de questões como estas, mas 

nosso posicionamento é claro, nunca escondemos.   

 

4.      Falando sobre a contextualização dos temas, gostaríamos também 
de saber sobre a profundidade com que eles são tratados. Observamos 
que em alguns textos faltou um fechamento para a pauta. Por que a 
revista não traz uma abordagem diferenciada para os temas? Poucas 
reportagens trouxeram uma abordagem especializada. A revista não 
deveria se diferenciar da superficialidade das abordagens do jornalismo 
diário? 

Na verdade, a gente procura fazer isso.. haha Não entendi a questão do 

fechamento da pauta. 

A gente sempre procura dar uma abordagem diferenciada. O texto sobre 

transgêneros, por exemplo, foi escrito por uma ex-editora nossa que estuda 

gênero na Inglaterra, e acredito que tenha sido um dos únicos textos sobre o 

tema, na imprensa brasileira, que também foi escrito por uma mulher 

transgênero. Ano passado, por conta da efeméride da Segunda Guerra 

Mundial, convidamos um escritor português que pesquisa os agentes secretos 

de Lisboa para escrever sobre o tema. Salvador Nogueira que é um dos 

principais nomes do jornalismo científico é colaborador recorrente nosso. Sem 

contar a coluna que tínhamos com o Marcelo Gleiser (para mim, um dos 

maiores cientistas brasileiros). Por isso, discordo que não tenhamos 
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abordagem especializada. Claro, como disse antes, cada caso é um caso. Mas 

acredito que o jornalismo que a gente faz é, sim, bem mais profundo do que o 

jornalismo diário, porque temos bem mais tempo para fazer apuração, mas às 

vezes menos do que gostaríamos, é verdade. Mas não diria que o nosso 

jornalismo é superficial. Se achamos que a reportagem não está boa, ela não 

entra. Mas se você tiver algum exemplo, podemos conversar sobre ele. 

 

5.      Durante a entrevista com os especialistas, no caso de termos 
desconhecidos ou  não entendimento de algum processo, as dúvidas são 
questionadas e sanadas? Você acredita que a organização atual da 
formação jornalística é um problema? Para você, sair da faculdade 
especialista em generalidades é sair preparado para o mercado de 
trabalho? 

Sim, as dúvidas precisam ser questionadas e sanadas, acredito que também 

seja uma das bases do jornalismo. Em alguns casos mais técnicos, inclusive, 

mandamos o texto para o especialista analisar as informações. Recentemente 

fiz um texto sobre calvície que foi inteiramente revisado por uma 

dermatologista. Isso é necessário quando a gente lida com informações 

importantes que podem afetar a vida das pessoas. 

Acho que a formação jornalística varia muito em cada faculdade. Falando da 

Cásper, onde me formei, acredito que a preocupação teórica é maior do que a 

técnica. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim, mas também acho que o aluno 

pode fazer a diferença por conta própria. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar 

em redação na revista Playboy, e lá aprendi mais sobre formação jornalística 

do que poderia aprender na faculdade. Acho que o direcionamento para a 

carreira deve partir do próprio aluno. 

Não acho que a formação acadêmica sozinha seja suficiente para preparar 

ninguém para o mercado de trabalho, no caso do jornalismo, pelo menos. Por 

isso, acredito que começar o estágio logo nos primeiros anos é importante. Os 

dois se complementam. E, repetindo o que falei, acho que o direcionamento 

deve partir do aluno. A faculdade fornece o básico e quanto mais cedo ele 

migrar para a área de interesse melhor. Sempre gostei de cultura, por exemplo, 
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e só agora trabalho com isso. Mas desde antes da faculdade pesquiso sobre 

literatura, cinema, etc.. leio as principais publicações de música e acompanho 

jornalistas da área que fazem um bom trabalho, por exemplo. 
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APÊNDICE 5 – Resposta jornalista Oscar D'Ambrosio (Unesp Ciência) 
 
1 Como funciona o processo de escolha das pautas de cada edição? 

São realizadas chamadas para artigos sobre assuntos de relevância externa e 

interna.  

Existem critérios relacionados com o campus, a área, a relevância 
social, o orientador, a atualidade e o interesse do público? Respondido 

acima 

 

2 Ainda durante a elaboração da pauta, como as fontes são escolhidas? 

Priorizamos professor, pois eles representam, em primeiro lugar, o 

conhecimento gerado pela instituição.  

Percebemos que na maioria das reportagens os alunos envolvidos na 
pesquisa, sejam de graduação ou pós, são colocados como fontes 
secundárias. Essa é uma proposta editorial da revista ou a hierarquização 
acaba sendo feita pelo repórter? 
Isso depende. Se o assunto do texto for o tema de mestrado ou doutorado, o 

autor é que é protagonista. O orientador entra em segundo plano.  

Por se tratar de uma revista de divulgação científica, você acredita que a 
empatia do público ocorreria de modo melhor se os alunos fossem mais 
representados como fontes? As pessoas, acreditamos, leem um texto pelo 

tema, não por quem o escreveu ou por quem foi a fonte. 

 

3 Ainda sobre a escolha das fontes, as reportagens foram classificadas 
em “objetivas”, aquelas que apresentavam diversificação das fontes e 
visão mais global do tema, ou “com abordagem unilateral”, aquelas com 
visão exclusiva das fontes oficiais e sem a presença de contraponto. Por 
que a revista não privilegia uma visão objetividade e contextualizada dos 
temas?  Os textos são contextualizados e o contraditório exercido quando 

julgado necessário, seja no próprio texto ou numa reportagem posterior.  
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Acreditamos que quando as pesquisas desenvolvidas dentro da 
universidade são reportadas dentro de uma realidade comum, sua 
importância fica em evidência e seu investimento se justifica. Pensando 
que a Unesp é uma instituição financiada pela população, é preciso 
mostrar para essas pessoas como a formação dos graduandos se dá e 
que os projetos desenvolvidos por eles têm um propósito. 
O propósito das pesquisas é explicado em cada texto.  

 

4 Falando sobre a contextualização dos temas, gostaríamos também de 
saber sobre a profundidade com que eles são tratados. Apesar de serem 
longos, a maioria dos textos da revista não são aprofundados nos temas.  
Por que a revista não traz uma abordagem diferenciada para os temas?  
A abordagem é diferenciada sempre que a pesquisa apresenta tal 

característica.  

Por ser um veículo especializado, ela não deveria se diferenciar da 
superficialidade das abordagens do jornalismo diário? 
Ela não é um veículo especializado, mas uma revista de divulgação científica, 

que enfoca com mais profundidade temas do jornalismo diário.  

 

5 Durante a entrevista com os especialistas, no caso de termos 
desconhecidos ou não entendimento de algum processo, as dúvidas são 
questionadas e sanadas?  

As perguntas são feitas e os especialistas buscam respondê-las, havendo uma 

adequação para a linguagem jornalística.  

Você acredita que a organização atual da formação jornalística é um 
problema?  
Sem dúvida, a formação é um problema. Acreditamos, porém, que a imprensa 

precisa mais de generalistas do que de especialistas.  

Para você, sair da faculdade especialista em generalidades é sair 
preparado para o mercado de trabalho? 
Sair da faculdade especialista em generalidades seria ótimo, mas não acho 

que os cursos preencham essa condição. 



 

  

ANEXO A - Edição Outubro/2014 – ano 6 – nº 57 
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ANEXO B - Edição Novembro/2014 – ano 6 – nº 58
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ANEXO C - Edição Dezembro/2014 – ano 6 – nº 59 
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ANEXO D - Outubro 2014 – nº 279 
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ANEXO E - Novembro 2014 – nº 280 
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ANEXO F - Dezembro 2014 – nº 281 
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