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RESUMO 
 
 
CARVALHO, C. P. de. Divulgação científica nas revistas Ciência Hoje, Scientific American Brasil 
e Superinteressante: estudo comparativo. 2011. 392 f. Tese de Doutorado (Doutorado em 
Comunicação) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo – SP, 2011. 

 
Estudo comparativo que analisa a divulgação científica (DC) praticada pelas revistas Ciência 
Hoje (CH), Scientific American Brasil (SAB) e Superinteressante (SI), apontando 
convergências e divergências entre as três publicações. Objetiva-se analisar como as formas 
de construção textual e o uso de ilustrações nas matérias e nos artigos de capa das revistas 
CH, SAB e SI podem contribuir ou interferir de maneira efetiva na DC que praticam. Para 
tanto, são delineados cinco pressupostos básicos: (1) as publicações de análise priorizam nas 
capas temas pertencentes às Ciências Básicas (CB) em detrimento das Ciências Humanas e 
Sociais (CHS); (2) no campo amplo das CB há preferência, nas capas das revistas, por temas 
relacionados à saúde; (3) as temáticas abordadas nas capas das revistas CH, SAB e SI não são, 
em geral, coincidentes entre si, pois não seguem uma lógica de “matérias quentes”; (4) o uso 
freqüente de elementos explicativos, termos figurados, fontes de informação diversificadas e 
citações diretas nas construções textuais das matérias e dos artigos de capa das publicações, 
bem como o uso de ilustrações devidamente contextualizadas, contribuem para tornar os 
textos mais inteligíveis; (5) as revistas CH, SAB e SI, embora consideradas revistas de DC, 
apresentam níveis diferenciados de divulgação, em função do perfil de seus leitores. Em 
consonância com esses pressupostos, são objetivos específicos: a) identificar, dentro das duas 
amplas categorias (CB e CHS), os temas mais explorados, reunindo-os em subcategorias para 
identificar mais afinidade / proximidade entre eles; b) examinar, através das formas de 
construção textual e do uso das ilustrações nas matérias e nos artigos de capa, os critérios 
utilizados pelas publicações para divulgar ciência e tecnologia (C&T). Para responder os 
parâmetros estabelecidos nos objetivos apresentados, a metodologia inclui questionário 
aplicado aos editores das publicações investigadas e análise de conteúdo (AC) da amostra 
selecionada, que engloba 19 matérias / artigos de capa das revistas CH, SAB e SI, escolhidos 
entre julho de 2009 e junho de 2010. Os dados coletados e devidamente discutidos permitem 
confirmar os pressupostos enunciados, vez que, em termos gerais, é evidente que a DC 
praticada pelas três revistas apresenta mais divergências do que convergências. Isto possibilita 
estabelecer níveis distintos de divulgação, manifestos na forma como constroem os textos e 
como utilizam as ilustrações, com maior dificuldade em SAB e CH e com teor mais 
simplificado em SI.  
 
Palavras-chave: Comunicação. Divulgação científica. Ciência Hoje. Scientific American 
Brasil. Superinteressante. 
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ABSTRACT 
 
 
CARVALHO, C. P. de. Divulgação científica nas revistas Ciência Hoje, Scientific American Brasil 
e Superinteressante: estudo comparativo. 2011. 392 f. Tese de Doutorado (Doutorado em 
Comunicação) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo – SP, 2011. 
 
Comparative study that analyzes the scientific divulgation practiced by the magazines Ciência 
Hoje (CH), Scientific American Brasil (SAB) and Superinteressante (SI), pointing out 
convergences and divergences among the three publications. The objective is to analyze how 
the forms of text construction and the use of illustration in the cover reports and articles of the 
magazines CH, SAB and SI can contribute or interfere effectively in the scientific divulgation 
they practice. In order to do so, five basic presuppositions are outlined: (1) the publications in 
analysis prioritize on the cover themes belonging to the Basic Sciences over themes belonging 
to Human and Social Sciences; (2) in the wild field of Basic Sciences there is a preference, on 
the magazines covers, for themes related to health; (3) the themes approached on the covers of 
the magazines CH, SAB and SI are not, in general, coincident, since they do not follow the 
logic of “hard news”; (4) the frequent use of explanatory elements, figurative terms, several 
information sources and direct speech in the text constructions of the cover reports and 
articles of the publications, as well as the use of properly contextualized illustrations, 
contribute to make the texts more intelligible; (5) the magazines CH, SAB and SI, although 
are considered magazines of scientific divulgation, present different levels of divulgation, 
according to the readers’ profile. In consonance with those presuppositions, the specific 
objectives are: a) identify, in two wild categories, the most explored themes, gathering them 
in subcategories to identify more affinity / proximity among them; b) examine, through the 
forms of text construction and the use of illustration on the cover reports and articles, the 
criteria used by the publications to publicize about science and technology. To respond to the 
parameters established in the objectives presented, the methodology includes questionnaire 
with the editors of the publications and content analysis of the selected sample which 
encompasses 19 cover reports / articles of the magazines CH, SAB and SI, chosen between 
July 2009 and June 2010. The collected data - properly discussed – allow confirming the 
presuppositions, since, generally, it is evident that the scientific divulgation practiced by the 
three publications present more divergences than convergences. This allows them to establish 
different levels of divulgation, marked in the way they build their texts and they make use of 
illustrations, with more difficulty in SAB and CH and with a more simplified content in SI.                 
 
Keywords: Communication. Scientific divulgation. Ciência Hoje. Scientific American Brasil. 
Superinteressante. 
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RESUMEN 
 
 
CARVALHO, C. P. de. Divulgação científica nas revistas Ciência Hoje, Scientific American Brasil 
e Superinteressante: estudo comparativo. 2011. 392 f. Tese de Doutorado (Doutorado em 
Comunicação) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo – SP, 2011. 

 
Estudio comparativo que analiza la divulgación científica practicada hoy por las revistas 
brasileñas Ciência Hoje (CH), Scientific American Brasil (SAB) y Superinteressante (SI), 
señalando similitudes y diferencias entre las tres publicaciones. El objetivo es analizar cómo 
las formas de construcción textual y el uso de ilustraciones en las materias y en los artículos 
de las portadas de las tres revistas poden contribuir o interferir de manera efectiva en la 
divulgación científica que la practican. Para esto, son presentadas cinco premisas básicas: (1) 
las publicaciones de análisis priorizan en sus portadas temas relacionados con las Ciencias 
Básicas en perjuicio de las Humanidades y de las Ciencias Sociales (CHS); (2) en el campo 
amplio de las Ciencias Básicas hay preferencia en las portadas por temas relacionados a la 
salud; (3) los temas tratados en las portadas de las revistas brasileñas CH, SAB y SI, en 
general, no suelen coincidir entre ellos porque no siguen la lógica de materias “calientes”; (4) 
el uso frecuente de elementos explicativos, de palabras en sentido figurado, de fuentes de 
información distintas y de citas directas en las construcciones textuales de las materias y de 
los artículos de portada, así como el uso de ilustraciones debidamente contextualizadas 
contribuyen a hacer más comprensibles los textos; (5) las revistas Ciência Hoje, Scientific 
American Brasil y Superinteressante aunque sean consideradas revistas de divulgación 
científica, tienen diferentes niveles de actuación en función del perfil de sus lectores. De 
acuerdo con estos cinco supuestos, los objetivos específicos son: (a) identificar, dentro de los 
dos grandes categorías – Ciencias Básicas, y Humanidades y Ciencias Sociales – los temas 
más explotados y agruparlos en subcategorías para identificar más afinidad / proximidad entre 
ellos; b) examinar, a través de la las formas de construcción textual y del uso de las 
ilustraciones en las materias y en los artículos de portada, los criterios utilizados por las 
revistas para divulgar la ciencia y la tecnología. Para cumplir con los objetivos establecidos, 
la metodología incluye cuestionario con los editores de las tres publicaciones y la técnica de 
análisis de contenido de la muestra seleccionada, que incluye 19 materias / artículos de 
portada de las revistas CH, SAB y SI, editados entre julio de 2009 y junio de 2010. Los datos 
recogidos y discutidos permiten confirmar las hipótesis establecidas, ya que, en términos 
generales, está claro que la divulgación científica practicada por las tres revistas presenta más 
divergencias do que convergencias. Esto hace posible establecer diferentes niveles de 
divulgación, los cuales se manifiestan en la forma de construcción de los textos y en el uso de 
las ilustraciones, con mayor dificultad en el caso de la revista Scientific American Brasil y 
Ciência Hoje, y con un contenido más accesible en Superinteressante. 
 
Palabras clave: Comunicación. Divulgación científica. Ciência Hoje. Scientific American 
Brasil. Superinteressante. 
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INTRODUÇÃO 
 

Toda pesquisa nasce, portanto, do desejo de encontrar 
resposta para uma questão. Aliás, um tal desejo se 
constitui sempre na mola central de uma pesquisa, 
principalmente da científica, pois, sem esse desejo, o 
pesquisador fenece tragado nos desencantos das 
obrigações. (SANTAELLA, 2001, p. 112). 

 

Na sociedade atual, a informação científica e tecnológica (ICT), sob a forma de notícia 

científica, precisa estar cada vez mais presente nos meios de comunicação, refletindo as 

demandas informacionais do homem contemporâneo, pois é ela que possibilita ao indivíduo 

estar informado e consciente acerca do papel evolutivo da ciência. Isto sinaliza para a adoção 

da premissa básica, segundo a qual, a ciência sem divulgação não tem possibilidade de 

cumprir seu papel social para difusão e popularização do conhecimento científico e 

tecnológico, como Targino e Barros (1993) alertam. Trata-se, na verdade, de pensamento 

defendido por outros autores, à semelhança de Lima (1990, p. 14), para quem “a natureza dos 

sistemas de comunicação resulta vital para a ciência e está no próprio coração do método 

científico. Não há ciência sem comunicação”. 

No entanto, a mídia deve atentar para a divulgação de notícias científicas, 

considerando não somente os aspectos meramente quantitativos, mas, sobretudo, a qualidade 

do que é veiculado. Isto porque a divulgação científica (DC) pode ser submetida a técnicas de 

manipulação, principalmente no jornalismo. Mesmo quando oferece espaço à ICT, com 

relativa freqüência, apresenta lacunas e deformações no conteúdo noticioso, fragmentando e / 

ou personalizando fatos, destacando e / ou suprimindo dados, de acordo com previsão de 

Marcondes Filho (1989). Para ele, no jornalismo, em geral, ocorrem formas de encobrimento 

e de falseamento da notícia, como distorções, com ênfase tão-somente para determinados 

aspectos da notícia em detrimento de outros, e a seleção de fontes, para favorecer certos 

setores sociais. Neste aspecto, a DC tem sido criticada por cientistas, jornalistas e também 

pelo próprio público consumidor da informação, conforme salienta Epstein (2002, p. 82): 

 
Muitos cientistas desconfiam dos jornalistas e criticam suas reportagens por 
infidelidade, simplificação exagerada ou eventual sensacionalismo. Os 
próprios jornalistas criticam, muitas vezes, a maneira pela qual a ciência é 
apresentada pela mídia [...] O próprio público frequentemente reclama 
porque a informação científica disponível nos meios de comunicação de 
massa é incompleta ou incompreensível. 
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Ademais, dentro da sociedade capitalista, onde a empresa jornalística age baseada no 

lucro, a produção noticiosa pode estar submetida a parâmetros editoriais que beneficiam os 

interesses dos donos dos meios de comunicação. Desta forma, a notícia assume caráter de 

mercadoria e necessita de ser atraente para despertar o interesse do grande público. É o que 

Marcondes Filho (1989, p. 29) chama de “valor de uso e valor de troca” da mercadoria notícia 

no capitalismo, quando “a própria produção da notícia significa a adaptação do fato social a 

alguma coisa mais rentável”.  

No caso particular das notícias científicas, o caráter mercadológico é mais acentuado, 

pois, como afirma Araújo (1991), ciência e tecnologia (C&T) são processos originados do 

desenvolvimento do capitalismo industrial europeu, notadamente favorável à especialização 

deste tipo de conhecimento, à sua organização e difusão generalizada. Diante destes fatos, 

muitas vezes, a notícia, em termos genéricos, assim como a científica, em termos específicos, 

não obedece aos parâmetros mínimos de qualidade sintetizados por Lage (1987):  

 

◙ clareza;  

 

◙ concisão;  

 

◙ proximidade;  

 

◙ atualidade.  

 

É o que Bourdieu (1997, p. 110) também reforça, ao afirmar que a prioridade pela 

notícia que vende melhor faz com que o jornalismo fique “cada vez mais sujeito à dominação 

direta ou indireta da lógica comercial”.  

Há, no entanto, cada vez mais, conscientização da população no sentido de que o 

progresso das nações está irremediavelmente atrelado à produção e ao domínio da 

informação, mormente no que concerne à ICT, e, por conseguinte ao jornalismo científico 

(JC). Dessa forma, alguns autores, como Oliveira (2002), acreditam que: 

 
o acesso às informações sobre C&T é fundamental para o exercício pleno da 
cidadania e, portanto, para o estabelecimento de uma democracia 
participativa, na qual grande parte da população tenha condições de influir, 
com conhecimento, em decisões e ações políticas ligadas a C&T. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 13). 
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Assim, frente à relevância da ICT, acrescenta-se que os periódicos (jornais, revistas e 

outros), informativos ou gerais, impressos ou eletrônicos, são os instrumentos convencionais 

mais propícios à atualização e formação permanente do indivíduo. Em se tratando 

especificamente do veículo revista, constitui meio de informação que permite maior 

aprofundamento na análise. No caso ainda mais particular das revistas especializadas, objeto 

de estudo deste trabalho, a capacidade analítica é mesmo maior, visto que elas se destinam a 

leitores em busca de informação direcionada a temas pontuais. E mais, não obstante o avanço 

das tecnologias de informação e de comunicação (TIC), com ênfase para a Internet, persiste 

como meio que atinge público amplo, servindo ainda, grosso modo, como suporte de 

informação para outros veículos, como emissoras de rádio e televisão. 

Dessa forma, o indivíduo que busca ICT mais consistente e menos superficial deve, 

portanto, dirigir-se às publicações especializadas, como, por exemplo, as revistas que tratam 

do tema em questão, pois em relação aos demais veículos de comunicação tais revistas 

possuem a própria segmentação como vantagem, ou seja, há inúmeras publicações para os 

mais variados tipos de leitores. Scalzo (2003, p. 14) acredita inclusive que "a segmentação por 

assunto e tipo de público faz parte da própria essência do veículo". 

Diante da importância das revistas de divulgação da ciência, que ajudam na 

popularização do tema junto ao grande público, colaborando para o próprio crescimento e até 

efetivo fortalecimento da imprensa nacional, apresenta-se o seguinte questionamento que 

configura a preocupação central desta pesquisa:  

  

► Como as formas de construção textual e o uso de ilustrações nas matérias e 

nos artigos de capa das revistas Ciência Hoje (CH), Scientific American 

Brasil (SAB) e Superinteressante (SI) podem contribuir ou interferir de 

maneira efetiva na DC que praticam?  

 

Tal questionamento conduz às seguintes hipóteses: 

 

► As publicações de análise priorizam nas capas temas pertencentes às Ciências 

Básicas (CB)1 em detrimento das Ciências Humanas e Sociais (CHS), 

                                                 
1 No item 1 (Análise de conteúdo) do Capítulo I (Escolhas Metodológicas e Amostra da Pesquisa) desta tese 
encontram-se as explicações sobre a opção em adotar esta terminologia, bem como todas as áreas incluídas nas 
Ciências Básicas (CB). Inclusive, esta é uma denominação também adotada por Melo (1982, p. 20) em estudos 
anteriores.  
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seguindo, grosso modo, uma tendência já consolidada na grande mídia, que 

prefere considerar o interesse do público pelas temáticas relacionadas às CB; 

 

► No campo amplo das CB há preferência, nas capas das revistas, por temas 

relacionados à saúde, também seguindo uma inclinação da mídia não 

especializada, que concebe tais assuntos como de maior impacto junto à 

sociedade, visto que estão mais próximos da realidade imediata dos indivíduos; 

 

► As temáticas abordadas nas capas das revistas CH, SAB e SI não são, em geral, 

coincidentes entre si, pois não seguem uma lógica de “matérias quentes”2, mas, 

ao contrário, podem aguardar publicação para que sejam, inclusive, elaboradas 

com mais tempo e maior profundidade; 

 

► O uso freqüente de elementos explicativos, termos figurados, fontes de 

informação diversificadas e citações diretas3 nas construções textuais das 

matérias e dos artigos de capa das publicações, bem como o uso de ilustrações 

devidamente contextualizadas, contribuem para tornar os textos mais 

inteligíveis, à medida que deixam a leitura mais clara e objetiva para o leitor 

não especializado, favorecendo a compreensão dos assuntos tratados; 

 

► As revistas CH, SAB e SI, embora sejam consideradas revistas de DC, 

apresentam níveis diferenciados de divulgação, em função do perfil dos seus 

leitores. Este fato interfere no nível da construção dos textos e do uso das 

ilustrações, com maior dificuldade em SAB e CH e com teor mais simplificado 

em SI. Inclusive, é possível estabelecer níveis distintos para as publicações, 

considerando o grau de complexidade que cada uma delas apresenta.  

 

 

 

                                                 
2 “Matéria quente é aquela que contém informações inéditas e que requer publicação imediata”. (FOLHA DE S. 
PAULO, 1992, p. 154). 
 
3 Elementos explicativos, termos figurados, fontes de informação e citações diretas correspondem às unidades 
analisadas desta pesquisa. Dessa forma, encontram-se explicitadas no primeiro capítulo (Escolhas Metodológicas 
e Amostra da Pesquisa) deste estudo.  
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A partir de então, o objetivo geral pode ser assim enunciado: 

 

► Analisar como as formas de construção textual e o uso de ilustrações nas 

matérias e nos artigos de capa das revistas CH, SAB e SI podem contribuir ou 

interferir de maneira efetiva na DC que praticam. 

 

Em termos operacionais, são objetivos específicos: 

 

► Identificar, dentro das duas amplas categorias (CB e CHS), os temas mais 

explorados, reunindo-os em subcategorias para constituir ainda mais afinidade / 

proximidade entre eles; 

 

► Examinar, através das formas de construção textual e do uso das ilustrações nas 

matérias e nos artigos de capa, os critérios (estabelecidos nas unidades de 

análise4) utilizados pelas publicações para divulgar C&T;  

 

Para a consecução dos objetivos propostos na pesquisa, esta tese está dividida em 

cinco capítulos assim distribuídos: 

 

▬ O primeiro capítulo, sob o título Escolhas Metodológicas e Amostra da 

Pesquisa, detalha os procedimentos metodológicos adotados nesta tese. A 

princípio, explica a opção pela técnica da análise de conteúdo (AC), para em 

seguida justificar a escolha de cada uma das revistas de análise, no caso CH, 

SAB e SI, apresentando, com detalhes, a amostra da pesquisa, ou seja, matérias 

/ artigos5 de capa das referidas publicações, escolhidos, em meses alternados, 

de julho de 2009 a junho de 2010; 

 

▬ O segundo capítulo, com o título Ciência, Conhecimento e Sociedade, 

contextualiza a ciência como componente fundamental para o progresso de 

                                                 
4 As unidades de análise desta pesquisa encontram-se explicitadas no Capítulo I (Escolhas Metodológicas e 
Amostra da Pesquisa). 
 
5 Como CH e SAB são publicações híbridas, ou seja, publicam textos escritos tanto por jornalistas como por 
cientistas, faz-se necessário estabelecer a diferença de nomenclatura entre esses tipos de textos. No primeiro 
caso, quando escrito por jornalista, chama-se matéria jornalística. O outro tipo, quando escrito por cientista, é 
chamado de artigo científico.  
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uma nação, bem como conceitua a alfabetização científica e a cultura científica, 

esclarecendo a importância de cada uma delas para o próprio desenvolvimento 

dos cidadãos; 

 

▬ O terceiro capítulo, intitulado A Importância de Divulgar Ciência, além de 

apresentar o conceito de DC, bem como seu histórico, revela um panorama de 

perspectivas para que ocorra tal divulgação, abordando também os caminhos 

percorridos pela divulgação da ciência no Brasil; 

 

▬ Cientistas, Jornalistas e o Jornalismo Científico (JC) é o título do quarto 

capítulo, que antes de tratar do JC, primeiro aborda o conceito, as funções e os 

tipos de jornalismo especializado (JE). Em seguida, explicita o que significa o 

JC, apresentando tendências sobre o mesmo, para depois aprofundar questões 

relativas ao papel de cientistas e jornalistas como divulgadores da ciência, bem 

como as especificidades do discurso científico e do discurso jornalístico; 

 

▬ O quinto capítulo, denominado Ciência Hoje (CH), Scientific American 

Brasil (SAB) e Superinteressante (SI): Convergências e Divergências na 

Divulgação da Ciência, por sua vez, analisa a DC praticada pelas referidas 

revistas. Para isso, examina-se como cada publicação utiliza a construção 

textual das matérias e dos artigos de capa, bem como faz uso de ilustrações, 

para divulgar C&T, pois, embora estas publicações possuam em comum a 

finalidade de difundir ciência, as variações em cada uma delas ocorrem em 

função do histórico, da linha editorial e do próprio perfil do público leitor; 

 

▬ No fechamento do trabalho, seguem as Conclusões, que retomam as hipóteses 

iniciais desta pesquisa. 
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Capítulo I 

 

ESCOLHAS METODOLÓGICAS E AMOSTRA DA PESQUISA 
 

Cada enigma é um mar desconhecido que convida: 
atravessar o oceano Atlântico num barco a vela, 
sozinho. E quando a gente é capaz de fazer a coisa, 
vem a euforia, o sentimento de poder: fui capaz; isto 
tem a ver com um desejo fundo que mora em cada 
um: ser objeto do olhar admirado do outro, ser o 
primeiro... (ALVES, 1987, p. 13). 

 

Para a consecução do objetivo geral proposto nesta pesquisa, além da revisão de 

literatura tão exaustiva quanto possível, incorporando, além de teóricos clássicos na área, 

estudos mais recentes e que contemplam a realidade brasileira, foram adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 

► seleção dos objetos de estudo desta pesquisa, no caso as revistas brasileiras 

especializadas em divulgação científica, quais sejam: 

   

a) Ciência Hoje (CH); 

 

b) Scientific American Brasil (SAB); 

 

c) Superinteressante (SI);   

 

► seleção da amostra (seis meses - escolhidos de julho de 2009 a junho de 2010) 

da pesquisa. No caso, a amostra representa seis meses aleatórios, ou seja, foram 

analisadas as edições de CH, SAB e SI dos meses de agosto 2009, setembro 

2009, novembro 2009, fevereiro 2010, março 2010 e abril 20106. Como as 

três publicações são mensais e a amostra engloba seis meses, tem-se, portanto, 

18 revistas analisadas, mas esse número não corresponde à quantidade de 

matérias / artigos analisados, pois a edição 87 de SAB (ago. 2009) aparece com 

                                                 
6 No item 3 (Escolha e descrição da amostra) deste capítulo explica-se a opção por esses meses. 
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dois artigos referentes à temática da capa, atingindo-se, dessa forma, 19 

matérias / artigos analisados7; 

 

► questionário (Apêndice A) aplicado aos editores8 das revistas CH, SAB e SI, 

pois o editor de cada uma dessas publicações configura-se como fonte mais 

apropriada para responder alguns questionamentos relacionados aos critérios 

editoriais que definem a escolha dos assuntos explorados nas capas das revistas 

estudadas; 

 

► análise do material coletado recorrendo-se à técnica da análise de conteúdo 

(AC), como recurso apropriado e eficiente para a investigação proposta, com a 

finalidade de responder os parâmetros estabelecidos no enunciado dos 

objetivos específicos, ou seja: - identificar, dentro das duas amplas categorias 

(CB e CHS), os temas mais explorados, reunindo-os em subcategorias para 

constituir ainda mais afinidade / proximidade entre eles; - examinar, através 

das formas de construção textual e do uso das ilustrações nas matérias e nos 

artigos de capa, os critérios (estabelecidos nas unidades de análise) utilizados 

pelas publicações para divulgar C&T.  

 

1 Análise de conteúdo (AC) 

 

A AC é utilizada com a finalidade de responder os objetivos específicos, propostos por 

este estudo, quais sejam: - identificar, dentro das duas amplas categorias (CB e CHS), os 

temas mais explorados, reunindo-os em subcategorias; - examinar, através das formas de 

construção textual e do uso das ilustrações nas matérias e nos artigos de capa, os critérios 

utilizados pelas publicações para divulgar C&T. Esta técnica é definida por Herscovitz (2007, 

p. 126) como 

 

método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 
impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital 

                                                 
7 Também no item 3 (Escolha e descrição da amostra) deste capítulo estão detalhadas todas as matérias e todos 
os artigos que compõem a amostra desta pesquisa. 
 
8 Estabeleceu-se contato com os editores das revistas CH, SAB e SI, mas obteve-se retorno apenas da editora-
chefe da CH, Alícia Ivanissevich (Apêndice B). O editor-chefe da SAB (Apêndice C) e um dos editores da SI 
(Apêndice D), nos contatos iniciais, por e-mail e depois por telefone, demonstraram disponibilidade em 
responder aos questionamentos, mas, após o envio dos questionários (Apêndices E e F), não retornaram.      
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encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 
formatos. 

 

Assim, a AC se faz necessária porque utiliza “aspectos do conteúdo que são únicos e 

característicos do meio utilizado” (EPSTEIN, 2002, p. 18), além de ser um dos recursos mais 

apropriados ao estudo de mensagens divulgadas pelos veículos de comunicação de longo 

alcance, porquanto, como sugerem Marconi e Lakatos (2001), permite a análise quantitativa e 

a análise qualitativa, pois como acredita Herscovitz (2007, p. 126): 

 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia entre o 
quantitativo e o qualitativo, promovendo uma integração entre as duas 
visões de forma que os conteúdos manifesto (visível) e latente (oculto, 
subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo para que se 
compreenda não somente o significado aparente de um texto, mas também o 
significado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio de comunicação 
que o produz e o público ao qual ele é dirigido. (grifos nossos). 

  

Desse modo, a autora supracitada afirma que a necessidade de integrar o campo 

quantitativo e o campo qualitativo deriva do entendimento de que os textos são polissêmicos, 

ou seja, passíveis de variadas interpretações por parte de públicos diferentes, e que devem ser 

compreendidos dentro de seu contexto. É também Herscovitz (2007, p. 127) quem afirma que 

“os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em busca de pistas 

que desvendem os significados aparentes e / ou implícitos dos signos e das narrativas 

jornalísticas”. Ou ainda, como acrescenta Bardin (2009, p. 77), “a alegria do investigador é 

enorme quando o estudo “bate certo” (confirmação ou infirmação de uma hipótese, não 

importa, desde que se obtenham resultados)”. 

Nesta pesquisa, porém, antes da análise textual e das ilustrações, as referidas matérias 

ou os referidos artigos foram agrupados em categorias, de acordo com a temática, para 

facilitar a própria análise e visando comparar matérias / artigos com o mesmo foco temático. 

Como a DC possui campo amplo de atuação, esta pesquisa adota, então, duas grandes 

categorias: 

 

(1) Ciências Básicas (CB) – engloba todas as matérias e todos os artigos com 

temáticas relacionadas às seguintes grandes áreas do conhecimento: Ciências 

Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; 

Engenharias;  
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(2) Ciências Humanas e Sociais (CHS) – com temas relacionados às Ciências 

Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Lingüística, Letras e Artes.  

 

As denominações atribuídas às categorias têm a finalidade de englobar as oito grandes 

áreas do conhecimento estabelecidas pela CAPES9. Depois, dentro de cada uma dessas duas 

amplas categorias, foram criadas subcategorias, com a intenção de constituir ainda mais 

afinidade / proximidade entre os temas. 

Para o estudo proposto, foi criado um Formulário de Codificação (Apêndice G), 

contendo as unidades de análise10, dividido em quatro partes, a saber:  

 

► Parte I - Identificação da Capa  

  

a) revista (CH / SAB / SI);  

b) data; 

c) título; 

d) subtítulo;  

e) categoria (CB ou CHS);  

f) subcategoria.  

 

► Parte II - Identificação da Matéria ou do Artigo 

  

a) título;  

b) subtítulo; 

c) número de páginas;  

d) autor (jornalista ou cientista / pesquisador).  

 

 

                                                 
9 Ao listar os cursos de Pós-Graduação recomendados e reconhecidos no Brasil, a CAPES os divide em nove 
grandes áreas do conhecimento, a saber: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências 
Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes e 
Multidisciplinar. Nesta pesquisa, porém, não é adotada a área denominada Multidisciplinar, pois, além de muito 
abrangente, as matérias e os artigos analisados neste estudo podem, sem prejuízo da análise, ser agrupados nas 
outras oito grandes áreas. 
 
10 Esta tese analisa apenas, e tão somente, as matérias e os artigos de capa de cada revista objeto de estudo, 
estritamente de acordo com as unidades estabelecidas no Formulário de Codificação (Apêndice G). Sendo 
importante ressaltar que a análise da própria capa de cada revista não configura como objetivo deste estudo.  
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► Parte III - Análise Textual 

 

a) termo especializado;  

b) elemento explicativo;  

c) termo figurado;  

d) fonte de informação (especialista11 do tema tratado, universidade / 

instituição, outra);  

e) citação direta. 

 

► Parte IV - Uso de Ilustração 

 

a) espécie (desenho, fotografia, gráfico, mapa, tabela, quadro);  

b) tipo de conteúdo (indicativo ou independente). 

 

Após o agrupamento das matérias e dos artigos em categorias e subcategorias, de 

acordo com a temática, os textos foram analisados observando as unidades de análise 

definidas na Parte III - Análise Textual - do Formulário de Codificação. Dessa forma, 

identificar, logo no início, se a matéria foi escrita por jornalista ou cientista / pesquisador, 

permite apontar especificidades do discurso jornalístico e do discurso acadêmico. O uso dos 

termos especializados, desde que contextualizados e explicitados, é decisivo no entendimento 

do texto por parte do leitor não especializado. Já a utilização dos elementos explicativos e dos 

termos figurados facilita a compreensão textual. A escolha e diversidade das fontes de 

informação, assim como a maneira como elas são citadas, também contribuem para a 

apreensão do conteúdo. 

O uso de ilustração foi analisado de acordo com as unidades contidas na Parte IV – 

Uso de Ilustração - do Formulário. No que diz respeito ao conteúdo da ilustração o tipo 

indicativo traz esclarecimentos sobre algo já contido no texto, ou seja, faz referência a 

aspectos pontuais da matéria ou do artigo analisado, servindo para deixar tais aspectos mais 

claros. O tipo independente, embora seja também esclarecedor, traz informações novas sobre 

o assunto tratado no texto, mas que ainda não haviam sido citadas na própria construção 

textual.  

                                                 
11 “Pessoas que, por sua formação específica, estão familiarizadas com os temas, os conceitos e o próprio 
processo de produção em ciência e tecnologia (C&T)”. (BUENO, 2010, p. 2). 
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Dessa forma, a análise das ilustrações permite inferir se elas cumprem algumas 

finalidades comunicativas, que, como acreditam Módolo e Gouveia Júnior (2007, p. 3), 

devem “atrair o público para a leitura das matérias, facilitar a compreensão da informação e 

oferecer uma noção mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da notícia”. No 

caso das notícias sobre C&T, que possuem muitos dados técnicos, esses recursos, quando 

utilizados apropriadamente, além de ajudarem a simplificar informações já contidas no texto, 

em muitos casos trazem novas informações. E mais: 

 
Esse recurso é ótimo para descrever processos (como um acidente de avião 
aconteceu, como um vírus ataca o corpo, como é a órbita de um planeta, 
como dar um nó na gravata), para fazer analogias (de tamanho, de tempo, de 
espaço) e para explicar coisas que são grandes demais (galáxias, 
constelações) ou pequenas demais (células, partículas subatômicas). 
(SCALZO, 2004, p. 75).  

        

A ausência de ilustrações, portanto, em matérias de divulgação científica ou até 

mesmo em artigos científicos, pode inclusive afetar negativamente o entendimento do 

assunto, visto que funcionam como subsídios imprescindíveis para a cobertura de temas 

ligados à C&T, sobretudo para o público não especializado na área. 

 

1.1 Unidades de análise 

 

Para efetivo entendimento da análise das matérias e dos artigos de capa das revistas 

CH, SAB e SI é necessário explicitar como este estudo define algumas unidades de análise, 

que compõem as Partes III e IV do formulário, quais sejam: 

 

▲ Termo especializado: palavra / expressão técnica usada para versar sobre tema 

específico do campo amplo da DC. Portanto, são termos próprios do 

vocabulário de especialistas do assunto tratado, mas que não fazem parte do 

repertório do público leigo12. Para Gomes (2000, p. 132) “o uso de termos 

especializados em textos de divulgação científica é inevitável. O desafio para 

quem os redige consiste em dar explicações precisas e claras, acessíveis ao 

leitor não-especialista”. Esta pesquisa irá considerar como termo especializado 

                                                 
12 “Não iniciado, quer dizer, não tem, obrigatoriamente, formação técnico-científica que lhe permita, sem maior 
esforço, decodificar um jargão técnico ou compreender conceitos que respaldam o processo singular de 
circulação de informações especializadas”. (BUENO, 2010, p.2). 
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qualquer palavra / expressão que não for de domínio evidente do leitor comum, 

ou seja, do leigo na área; 

 

▲ Elemento explicativo: de acordo com Harvey (1997) e Gomes (2000) os 

elementos explicativos geralmente são marcados por expressões como “isto é”, 

“quer dizer”, ou aparecem incluídos por meio de signos de pontuação, entre 

parênteses ou entre vírgulas, e comumente servem para explicar o termo 

especializado. Para efeito deste estudo será considerado como elemento 

explicativo apenas as expressões “isto é”, “quer dizer”, “ou seja”, quando 

surgirem logo após o termo especializado a fim de esclarecê-lo, ou quando a 

explicação para o termo especializado aparecer entre parênteses, entre 

vírgulas ou entre travessões;  

 

▲ Termo figurado: palavra / expressão usada em sentido figurado, dependendo 

do contexto, ou seja, não é utilizada no seu sentido preciso, aquele que consta 

nos dicionários. Na construção do texto as palavras conotativas e as metáforas, 

por exemplo, servem como apoio para explicar situações complexas. No caso 

da metáfora, de acordo com Gomes (2000, p. 185), o seu conceito está 

diretamente relacionado “às noções de ‘substituição’ e de ‘comparação’ entre 

os sentidos literal e figurado de uma expressão”. Isto implica que as metáforas 

servem para facilitar a compreensão geral de um texto, à medida que permitem 

substituir termos complexos e inacessíveis por outros figurados, mas de fácil 

entendimento. Assim, elas se tornam essenciais para facilitar a DC, pois, “se, 

da vida cotidiana à ciência, a presença da metáfora é algo que não se pode 

ignorar, o que podemos dizer do uso da metáfora na divulgação científica?” 

(GOMES, 2000, p. 190); 

 

▲ Fonte de informação: especialistas do tema tratado, universidades / 

instituições etc. No caso das autoridades no assunto, as fontes contribuem para 

enriquecer o texto com informações precisas e ajudam a reforçar a 

credibilidade da matéria, além de legitimar posicionamentos ideológicos das 

publicações, afinal, elas são selecionadas de acordo com critérios editoriais de 

cada revista. Oliveira (2002) chama atenção para o fato de que, atualmente, há 

também as fontes alternativas de informação, como organizações não-
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governamentais, associações científicas e a própria internet. Elas representam a 

possibilidade de resistir a “um vício recorrente no jornalismo científico [que] é 

o oficialismo excessivo das fontes de informação, principalmente das entidades 

governamentais de pesquisa, que predominam no cenário científico brasileiro” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 49); 

 

▲ Citação direta: é aquela que cita literalmente a fonte de informação. As 

citações desse tipo aparecem entre aspas e estão sempre acompanhadas do 

cargo ou função que a pessoa citada ocupa, como forma de legitimar a fala de 

quem foi ouvido pela matéria. Maingueneau (2004, p. 142) acredita que elas 

fazem parte das estratégias de cada texto, como forma de “criar autenticidade, 

indicando que as palavras relatadas são aquelas realmente proferidas”; 

 

▲ Ilustração: para efeito deste estudo, adota-se como ilustração todo e qualquer 

recurso gráfico utilizado, com destaque, para esclarecer sobre o assunto tratado 

na matéria ou no artigo analisado, bem como para acrescentar informações 

novas.  

 

2 A revista como meio de informação: histórico e características 

 

As revistas, assim como os jornais, só surgiram um século e meio após o advento da 

tipografia com caracteres móveis de Gutenberg. De acordo com Reimão (1996) a tipografia 

também propiciou o surgimento de uma grande quantidade de pequenas publicações dispersas 

contendo escritos de vários tipos: 

 

São os ocasionais, pequenos cadernos que apareceram ainda no final do 
século XV e, no geral, contam um fato importante recente (batalhas, 
funerais, festas). Essas folhas [...] eram vendidas em livrarias ou por venda 
ambulante nas grandes cidades. Um pouco mais tarde, como desdobramento 
e especificações dos ocasionais, nascem os canards e os libelos, os primeiros 
narrando catástrofes, crimes, fatos extraordinários e sobrenaturais, e os 
últimos publicando participações opinativas em polêmicas religiosas e 
políticas. (REIMÃO, 1996, p. 17).   

 

Todas essas publicações não possuíam periodicidade. Os primeiros jornais cotidianos 

só surgiram depois, já no século XVIII, e a consolidação dos mesmos só aconteceu no final do 

século XIX, início do XX. Como ressalta Reimão (1996) essas publicações ancestrais das 
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revistas e dos jornais, os ocasionais, salientam um caráter efêmero até mesmo na sua própria 

denominação. 

Ainda que os primeiros jornais de periodicidade regular tenham demonstrado o desejo 

de serem encadernados e transformados em livros, visto que copiavam destes últimos a 

própria forma de apresentação, o caráter perene do livro desde então já não era condizente 

com a efemeridade do jornal. Já a revista possui um caráter intermediário entre os dois 

produtos. 

 

Intermediário intelectual e material entre o jornal e o livro, a revista ora 
tenderia mais ao documental, ora mais ao discursivo, atendo-se, por 
exemplo, mais a rever os fatos da semana ou do mês ou priorizando abordá-
los de maneira mais opinativa e argumentativa inserindo-os em uma cadeia 
histórica e no quadro social em que se desenrolaram; por vezes é um 
encontro marcado do leitor com um tópico pré-determinado, ora uma síntese 
de um momento do fluxo da cadeia informativa; por vezes apostaria na 
efemeridade, como nas publicações mais sensacionalistas, por outras em 
uma certa perenidade, como atestam seus inúmeros colecionadores. 
(REIMÃO, 1996, p.19).   

 

Assim, as primeiras revistas surgiram, basicamente, no entremeio dessas duas 

importantes fontes de informação, quais sejam o jornal e o livro, e, de certa forma, firmaram-

se a partir da integração de aspectos trazidos dos dois produtos. Preenchem, portanto, a lacuna 

intelectual entre o jornal e o livro.   

A Alemanha foi o primeiro país que viu o surgimento da revista como fonte regular de 

informação. Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões Mensais), publicada 

em 1663, "tinha cara e jeito de livro e só é considerada revista porque trazia vários artigos 

sobre um mesmo assunto - teologia - e era voltada para um público específico" (SCALZO, 

2003, p. 19). Depois dela surgiram várias publicações, como:  

 

◙ Journal des Savants (França-1665); 

 

◙ Giornali dei Litterati (Itália-1668); 

 

◙ Mercurius Librarius (Inglaterra-1680). 

 

Todas elas também muito parecidas com o livro, porém com proposta de 

periodicidade, além de aprofundamento dos temas, bem como destinadas a públicos 

específicos. Já neste início, observa-se a segmentação como fator determinante do surgimento 
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de algumas importantes publicações.  

Apenas no século XVIII foi lançada, em Londres (1731), The Gentleman`s Magazine, 

a primeira revista que mais se parecia com as publicações atuais, pois "inspiradas nos grandes 

magazines - lojas que vendiam um pouco de tudo - reunia vários assuntos e os apresentava de 

forma leve e agradável" (SCALZO, 2003, p. 19). Só dezoito anos depois, em 1749, copiando 

a mesma fórmula da The Gentleman´s Magazine, apareceu Ladies Magazine, destinada ao 

público feminino, embora a primeira revista feminina (Mercúrio das Senhoras, 1693) tenha 

surgido na França ainda no século XVII. Já as primeiras revistas norte-americanas, American 

Magazine e General Magazine, surgiram apenas em 1741. 

Porém, foi somente na primeira metade do século XIX que surgiu em Londres (1842) 

uma publicação que revolucionou a forma de se fazer revista. Nasceu, assim, a Illustrated 

London News, a primeira revista ilustrada, que é editada até hoje. Outros tipos de revistas 

especializadas também surgiram no século XIX, como as literárias e as científicas. Algumas 

delas, como a Scientific American, ainda existem até os dias atuais. 

Na segunda década do século XX os Estados Unidos, em 1922, viram nascer um 

sucesso editorial de linguagem clara e concisa, a partir da condensação de artigos publicados 

em outras revistas e até jornais, com a finalidade de oferecer informações variadas em um 

mesmo lugar. Surgiu o Reader´s Digest (Seleções Reader´s Digestic), que ainda hoje é uma 

das revistas mais vendidas no mundo, sendo editada em quase vinte idiomas. 

Grosso modo, o Reader´s Digest seria a publicação antecessora da primeira revista 

semanal de informação, a Time (1923), que surgiu exatamente no ano seguinte ao lançamento 

do Reader´s Digest. Os jornalistas norte-americanos Briton Hadden e Henry Luce criaram a 

Time com a finalidade de "trazer notícias da semana, do país e do mundo, organizadas em 

seções, sempre narradas de maneira concisa e sistemática, com todas as informações 

cuidadosamente pesquisadas e checadas" (SCALZO, 2003, p. 22). A Time foi copiada em 

vários países, inclusive no Brasil, com a criação da revista Veja, em 1968.  

Mais de uma década depois do lançamento da Time, o jornalista Henry Luce inovou 

mais uma vez e lançou a ilustrada Life, em 1936, que definiu um novo conceito de revista 

semanal de informação, justamente por valorizar a reportagem fotográfica. A Life, da mesma 

forma que a Time, também serviu de inspiração para publicações de outros países. Na França, 

a Life foi copiada pela Match (que depois da Segunda Guerra mudou o nome para Paris 

Match), na Alemanha foi imitada pela Stern e no Brasil a imitação ficou por conta das revistas 

Cruzeiro e Manchete. 

A primeira revista brasileira, no entanto, surgiu em 1812, em Salvador-BA, e 
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chamava-se As Variedades ou Ensaios de Literatura. Assim como aconteceu em outros países, 

a revista pioneira do Brasil também parecia um livro. Apresentou somente duas edições e não 

possuía caráter noticioso. De acordo com Sodré (1999):  

 

A publicação propunha-se a divulgar discursos, extratos de história antiga e 
moderna, viagens, trechos de autores clássicos, anedotas etc. Suas 
características de jornal, assim, eram muito vagas. Foi ensaio frustrado de 
periodismo de cultura – destinava-se a mensário – que o meio não 
comportava. (SODRÉ, 1999, p. 30).  

 

No Brasil, porém, as primeiras revistas já nasceram direcionadas a um público 

específico, quais sejam:  

 

◙ O Patriota (Rio de Janeiro-1813), com a finalidade de divulgar temas 

genuinamente brasileiros;  

 

◙ Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura (Rio de Janeiro-1822), que 

tratava de vários campos do saber humano; 

  

◙ O Propagador das Ciências Médicas (Rio de Janeiro-1827), a primeira revista 

brasileira especializada, visto que se dedicava aos novos médicos atuantes no 

Brasil;  

 

◙ Espelho Diamantino - Periódico de Política, Literatura, Belas Artes, Teatro e 

Modas dedicado às Senhoras Brasileiras, a primeira das revistas femininas 

nacionais.  

 

Porém, de acordo com Scalzo (2003, p. 28) "todas essas publicações têm vida curta 

[pois] sofrem com a falta de assinantes e de recursos". Apenas em 1837, com o surgimento da 

revista Museu Universal, uma reprodução das grandes revistas européias da época, que 

utilizava textos claros, de fácil entendimento e ainda possuía ilustrações, é que as revistas 

começam a atingir mais leitores. Já na primeira metade do século XX, as revistas brasileiras 

estão divididas em duas grandes categorias:  

 

a) de variedades;  
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b) de cultura (SCALZO, 2003).  

 

Nessa época surgiu a Klaxon (1922), para divulgar a Semana de Arte Moderna, 

classificada como revista cultural. Houve, no entanto, uma proliferação das segmentadas, 

como:  

 

◙ Tico-Tico (1905), com histórias em quadrinhos, voltada para o público infantil; 

  

◙  Revista de Automóveis (1911), a pioneira sobre automóveis; 

 

◙  Aerófilo (1915), sobre aviões;  

 

◙  A Maçã (1922), do gênero das "galantes", revistas eróticas voltadas para o 

público masculino;  

 

◙  Gibi (1939), que virou sinônimo das histórias em quadrinhos. 

 

A partir da segunda metade do século XX cresceu, ainda mais, a segmentação. Dessa 

forma, as revistas femininas, que existem desde a publicação das primeiras revistas do país, 

começaram a aumentar a partir de 1950, quando a mulher passou a ser vista como público 

consumidor em potencial. Assim, surgiram:  

 

- Manequim (1959), a primeira revista de moda;  

 

- Cláudia (1961), abordando moda, beleza, culinária;  

 

- Nova (1970).  

 

A partir da década de 60 foi a vez da proliferação das revistas destinadas ao público 

masculino. Foram lançadas:  

 

- Fairplay (1966), que durou pouco por problemas com a censura e preconceito dos 

anunciantes;  
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- Ele e Ela (1969), com temas comportamentais;  

 

- Status (1974);  

 

- Homem (1975), que depois passou a se chamar Playboy.  

 

Já na década de 80, seguindo a tendência da segmentação, cresceu o mercado das 

revistas que tratam de cuidados com a saúde e o corpo. São dessa época: - Saúde; - Boa 

Forma; - Corpo a Corpo; - Plástica; - Dieta.   

 

2.1 Especificidades do veículo revista 

 

A revista, enquanto instrumento convencional de informação constitui-se como meio 

mais propício à atualização e formação permanente do indivíduo. Isto se deve tanto por sua 

característica de continuidade, que garante informações recentes em tempo relativamente ágil, 

como pela oportunidade de acesso a opiniões distintas num mesmo veículo, bem como pela 

possibilidade de maior aprofundamento na análise. 

Na sociedade atual o veículo revista cumpre importante papel, pela variedade de 

opções que oferece aos leitores, tanto para aqueles que desejam informação geral, como para 

os que desejam publicações específicas, pois, neste caso “ajuda a construir identidade, ou seja, 

cria identificações, dá sensação de pertencer a um determinado grupo” (SCALZO, 2003, p. 

12). A autora acredita que:  

 
A revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contato que 
se estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, 
ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de 
pertencer a um determinado grupo. (SCALZO, 2003, p. 12). 

 

E mais, ainda de acordo com a mesma autora, a revista tem como função unir e fundir 

“entretenimento, educação, serviço e interpretação dos acontecimentos". Para Nascimento 

(2002), que amplia e reforça o conceito, a revista pode ser definida como: 

 

Uma publicação periódica [...] que se difere do jornal pelo tratamento visual 
(melhor qualidade de papel de impressão, além de maior liberdade na 
diagramação e utilização de cores) e pelo tratamento textual. 
(NASCIMENTO, 2002, p. 18).     
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O texto é, pois, um dos componentes da revista com características específicas, que faz 

com que o veículo seja visivelmente distinto dos demais. Porém, não é somente o texto de 

revista que possui especificidades próprias, há vários atributos, como a segmentação e a 

periodicidade, dentre outros, que contribuem para confirmar essa distinção entre a revista e os 

demais veículos de comunicação.  

 Uma das características marcantes do veículo revista e que tem contribuído, cada vez 

mais, para conquistar leitores é a capacidade de oferecer informação mais analítica e 

aprofundada. Sem a "superficialidade" e / ou a "pressa" impostas aos jornais diários, à 

televisão e, principalmente, à internet, a revista é capaz de fornecer maior quantidade de 

informações sobre fatos que já foram publicados por outros veículos. Villas Boas (1996, p. 9) 

acredita que “com mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas podem 

produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a 

velocidade do jornalismo diário”. No caso da Internet, por exemplo, no momento de publicar 

um fato a disputa por segundos faz com que sites e portais corram o risco de veicularem 

notícias mal apuradas e, por isso mesmo, imprecisas ou erradas, embora os consumidores 

estejam cada vez mais interessados em informações corretas e não apenas e tão somente no 

ineditismo (SCALZO, 2003). A periodicidade, que mais frequentemente pode variar entre 

semanal, quinzenal ou mensal, permite que a revista cumpra esse papel de análise dos fatos de 

uma forma mais evidente e contundente que os outros veículos. 

O formato é outro ponto que diferencia a revista dos demais veículos. Mas é preciso 

respeitar as especificidades de cada meio, pois "não adianta querer reproduzir os recursos da 

Internet ou da tevê em papel, assim como não adianta querer fazer uma revista, no sentido 

tradicional do termo, no vídeo ou na tela do computador" (SCALZO, 2003, p. 40). 

Outra vantagem da revista em relação aos demais veículos é a segmentação, ou seja, 

há inúmeras publicações para os diferentes tipos de leitores. Atualmente é possível escolher 

uma revista levando em conta as mais inusitadas opções. Para Scalzo (2003, p. 14) "a 

segmentação por assunto e tipo de público faz parte da própria essência do veículo". Ainda de 

acordo com a autora os tipos de segmentação mais comuns são:  

 

a) por gênero (masculino e feminino);  

 

b) por idade (infantil, adolescente, adulta);  

 

c) geográfica (cidade ou região); 



36 
 

 

 

d) por tema (cinema, esportes, ciência...). 

  

A segmentação por tema, portanto, une as três publicações (CH, SAB e SI), deste 

estudo, em torno de um objetivo comum: difundir ciência.  

 

2.2 Divulgação científica (DC) em revistas 

 

As revistas especializadas na difusão da ciência, de acordo com Gomes (2000), podem 

ser classificadas em dois tipos:  

 

a) de disseminação científica; 

 

b) de divulgação científica. 

 

A referida autora adverte que, embora os dois tipos possuam em comum a finalidade 

de difundir ciência, é preciso ficar atento para o fato de que  

 

As [revistas] de disseminação reproduzem o conhecimento com o intuito de 
gerar mais conhecimento, são produzidas por pesquisadores, dirigidas aos 
pares e, por isso mesmo, veiculam textos altamente especializados, que, 
provavelmente, só serão compreendidos por profissionais da área do 
conhecimento do assunto abordado [...]  
As revistas de divulgação científica, por outro lado, procuram veicular textos 
com linguagem acessível a não-especialistas. (GOMES, 2000, p. 36). 

 

Portanto, as três revistas que contemplam estes estudo (CH, SAB e SI) podem ser 

classificadas como de divulgação científica, que, ainda de acordo com Gomes (2000), podem 

ainda ser divididas em:  

 

a) jornalísticas; 

 

b) híbridas.  

 

Assim, “quando reproduz o conhecimento apenas com o propósito de informar, tem 

como alvo um público não especializado e publica textos produzidos exclusivamente por 
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autores jornalistas é denominada revista jornalística especializada em ciência” (GOMES, 

2000, p. 37, grifo nosso). Portanto, dentre as revistas objetos de estudo desta pesquisa, apenas 

a SI caracteriza-se como revista jornalística especializada em ciência. A CH e a SAB são 

caracterizadas como híbridas, ou seja,  

 

[...] quando a revista de divulgação científica veicula textos de autores 
jornalistas e autores pesquisadores e tem como públicos-alvo especialistas e 
não-especialistas [...] trata-se de uma publicação de natureza híbrida, 
porque, existem diferentes objetivos (reprodução do conhecimento apenas 
para informar, para convencer o público da validade das pesquisas e para 
gerar mais conhecimento) [...] e, em conseqüência, dois tipos de linguagem 
(da quase acadêmica à jornalística). (GOMES, 2000, p. 37, grifo nosso). 

 

 Dessa forma, independente da natureza jornalística ou híbrida, os dois tipos 

contribuem para a popularização do conhecimento científico, pois a híbrida, ainda que possua 

como um de seus públicos-alvo especialistas, também procura atingir públicos amplos e não 

especializados em ciência.   

 

2.3 Opção pelas revistas Ciência Hoje (CH), Scientific American Brasil (SAB) e 

Superinteressante (SI) 

 

As três revistas que compõem a análise desta pesquisa, além de especializadas em 

divulgar ciência, apresentam em comum o fato de serem publicações mensais vendidas em 

bancas, o que, até certo ponto, constitui-se como vantagem em termos de abrangência para o 

grande público, pois atinge o leitor que procura títulos específicos em locais de fácil acesso, 

como são as bancas de revistas. Isto revela também uma preocupação com a popularização 

dos seus conteúdos. 

Outro fator determinante para a escolha das revistas foi que duas delas (CH e SAB) 

possuem caráter híbrido, o que, de acordo com Gomes (2000), implica na publicação de textos 

tanto de jornalistas como de pesquisadores e estão direcionadas a especialistas e não-

especialistas. Este é um fato enriquecedor da análise, pois permite o confronto da linguagem 

jornalística com a científica, visando públicos diferenciados.  

 

2.3.1 Ciência Hoje (CH) 

 

Enquanto CH é uma publicação, desde 1982, do Instituto Ciência Hoje (ICH), SAB e 
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SI são publicadas por editoras comerciais, no caso a Duetto Editorial e a Editora Abril, 

respectivamente. O ICH, de acordo com definição própria, é uma organização social de 

interesse público sem fins lucrativos vinculada à SBPC. Cabe a ele a responsabilidade pelo 

projeto de divulgação científica da SBPC, por isso, além de publicar CH desde 1982, é 

responsável também pela Ciência Hoje das Crianças, desde 1986, pelos livros da série Ciência 

Hoje na Escola, desde 1996, e pela Ciência Hoje On-line, desde 1997. 

O fato de CH ser publicada por uma organização de interesse público e sem fins 

lucrativos, ligada à SBPC, confere à publicação um caráter menos mercadológico. Enquanto 

as outras duas publicações, SAB e SI, apresentam apostas mais comerciais.  

 
Toda editora tem como objetivo evidente lançar novos títulos, crescer seu 
portfólio e participação no mercado [...] A essência da nossa atividade é 
precisamente detectar e ocupar nichos de mercado pouco explorados. E isto 
tem que ser feito com precisão, de acordo com as circunstâncias do mercado, 
sob pena de se colocar em risco todo o negócio. (NASTARI, apud 
EGYPTO, 2010, on-line). 
 

CH, no entanto, surgiu em meio a propostas mais idealistas. As primeiras discussões 

sobre sua criação começaram ainda em 1976, portanto, seis anos antes do lançamento do seu 

primeiro número, que aconteceu em Campinas-SP, em 7 de julho de 1982, durante a 34ª 

reunião anual da SBPC. Ivanissevich (2002) define esse momento da seguinte forma: 

“pesquisadores, professores e estudantes de todo o país estavam ali, prontos para recebê-lo. 

Em um clima que misturava surpresa, reserva, admiração e euforia, era lançado o número 1 de 

Ciência Hoje  – a primeira revista de divulgação científica do país”. A capa da primeira 

edição, com o título “Cubatão: o que dizem os cientistas”, trazia para a sociedade a discussão 

de tema polêmico, os efeitos nocivos da poluição no complexo industrial da cidade de 

Cubatão (SP). O primeiro editorial explicitava os objetivos de seus editores:  

 
estabelecer um canal de comunicação entre a comunidade científica e o 
grande público; e promover o debate político em torno de questões como 
cidadania, educação e participação universitária, possibilitando, assim, a 
democratização da ciência. Para isso, era preciso superar um obstáculo que 
seria decisivo para impulsionar e sustentar o projeto original: substituir a 
linguagem hermética dos artigos científicos, carregada de jargões e fórmulas, 
por textos de maior simplicidade e clareza, sem perda do rigor científico. 
Detalhe: o Brasil não tinha tradição nessa área. (IVANISSEVICH, 2002). 

 

O primeiro número da CH teve tiragem de 15 mil exemplares, que se esgotaram logo 

na primeira semana em que foi lançada, sendo necessária uma segunda tiragem de 10 mil 

exemplares. Atualmente a publicação ainda possui a mesma tiragem inicial, sendo que a 
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quantidade de exemplares vendidos em bancas varia de 3 a 4 mil revistas por mês.  De acordo 

com Ivanissevich (2002), desde a primeira edição até o ano de 2002, quando a revista 

completou 20 anos de existência, os números apontavam que “mais de 2 mil cientistas de todo 

o Brasil (6% da região Norte, 4% do Nordeste, 6% do Sul, 3% do Centro-Oeste e 68% do 

Sudeste, refletindo em parte a distribuição da pesquisa científica no país), além de dezenas de 

outros trabalhando no exterior (13%), escreveram artigos para Ciência Hoje”. Esses números 

ajudam a entender a amplitude e o alcance da publicação, que se define como um periódico 

que oferece 

 
panorama completo da produção intelectual e tecnológica das universidades, 
institutos e centros de pesquisa nacionais e dos avanços da ciência 
internacional. Com projeto gráfico moderno e linguagem didática [...] se 
dirige à comunidade acadêmica, aos professores e estudantes de ensino 
médio e à sociedade em geral. (<http://cienciahoje.uol.com.br/sobre/quem-
somos>).   

  

Como a revista é híbrida, de acordo com classificação feita anteriormente, pois publica 

textos tanto de cientistas como de jornalistas, Gomes (2000, p. 47) explica que “para serem 

publicados em CH, os artigos de cientistas são avaliados por editores e especialistas da área 

abordada quanto ao mérito científico e à conveniência de sua publicação”. Os pesquisadores 

podem ter seus textos recusados ou serem solicitados a produzir uma segunda versão, que 

mais uma vez será submetida à avaliação. Finalmente, se o texto for aceito ele ainda irá passar 

por mais uma revisão para adequá-lo ao estilo da revista. Então, “o texto final é submetido 

novamente ao autor para aprovação das modificações realizadas” (GOMES, 2000, p. 48). 

Os textos dos jornalistas que trabalham na revista também passam por alterações que, 

muitas vezes, se limitam a aspectos gramaticais. Eles não só recebem pautas, mas também 

podem sugeri-las. 

  

2.3.2 Scientific American Brasil (SAB) 

 

A Scientific American é uma publicação norte-americana lançada em 28 de agosto de 

1845, com sede em Nova York e sucursais em Boston e na Filadélfia. A partir de então, 

estendeu-se pelo mundo e, atualmente, possui versões nacionais em vários países, todas elas 

com autonomia editorial, desde que sejam respeitados os princípios básicos que norteiam a 

revista. Nesse contexto, o Brasil foi o vigésimo país a possuir sua versão nacional. A primeira 

edição da SAB estreou em junho de 2002, com matéria de capa intitulada “Nanotecnologia: O 
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Admirável Mundo Novo”. Na época de seu lançamento, Alfredo Nastari, então diretor-geral 

da revista, em entrevista concedida a Egypto (2010, on-line), falou do tipo de leitor da 

Scientific American, bem como sobre o público que a revista procura atingir no Brasil:   

 

O público de Scientific American [...] é principalmente o profissional com 
formação universitária na faixa dos 24 a 49 anos, com interesse em ciência e 
tecnologia. Ela é uma revista de divulgação científica dirigida ao público 
adulto e, editorialmente, procura sempre mostrar como o desenvolvimento 
científico gera novas tecnologias e como as novas tecnologias se 
transformam em negócios. Por isso [...] ela será lida no Brasil pela 
comunidade acadêmica, pelos profissionais de empresas que utilizam 
intensivamente tecnologia de ponta e por um público preocupado com o seu 
aprimoramento pessoal. 

 

Ainda de acordo com Nastari (EGYPTO, 2010, on-line) cada país que edita a 

Scientific American deve procurar adequar os assuntos tratados na edição nacional à realidade 

do local onde ela é editada. Ele cita que uma diferença básica entre a edição norte-americana e 

a brasileira é que no caso dessa última deve prevalecer a “‘tropicalização’ da revista para 

adequá-la ao leitor brasileiro” (NASTARI, apud EGYPTO, 2010, on-line). 

 

2.3.3 Superinteressante (SI) 

 

Assim como a SAB a SI possui caráter mais mercadológico do que a CH, visto que é 

publicada mensalmente por uma das mais importantes editoras comerciais brasileiras, a Abril, 

responsável também por variadas publicações, destinadas aos mais diversos públicos, dentre 

as quais se destaca Veja, a revista semanal de informação de maior circulação nacional e uma 

das maiores do mundo.   

A história da SI teve início em 1987, envolvida por aspectos inusitados, quando a 

Editora Abril comprou o direito de publicar no Brasil a revista espanhola Muy Interesante. De 

acordo com Burgierman (2010) “a ideia era simplesmente traduzir para o português as 

matérias da Muy, mantendo as páginas exatamente iguais”, inclusive, o fotolito13 a ser 

utilizado para impressão da revista viria da Espanha. Porém, a ideia original foi traída por um 

simples detalhe técnico: o fotolito da revista espanhola tinha tamanho diferente do que era 

usado aqui no Brasil. Então, por causa desse equívoco, a editora decidiu que a versão 

brasileira produziria suas próprias matérias.  

 

                                                 
13 “Chapa metálica que carimba a tinta no papel” (BURGIERMAN, 2010). 
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A estreia foi em grande estilo. Nada menos que dois milhões de exemplares 
de uma revistinha de 20 páginas foram impressos e distribuídos 
gratuitamente, dentro de outras revistas da Abril [...] No fim de setembro de 
1987, chegou às bancas o número 1, com um trem-bala na capa – uma boa 
imagem para representar a rapidez com que a revista se esgotou. Em poucos 
dias, já não se encontrava uma para comprar. A Abril reimprimiu o número 1 
e ele esgotou outra vez. No primeiro dia da Super nas bancas, 5 000 pessoas 
já eram assinantes. (BURGIERMAN, 2010). 

 

Desde sua criação até os dias atuais SI passou por várias transformações, como a que 

ocorreu em 2000, quando um novo editor assumiu a publicação e “chegou com a proposta de 

informalizar ainda mais a revista – diminuindo a distância com o leitor, conversando com ele” 

(BURGIERMAN, 2010).  

Ao longo de mais de vinte anos de existência SI já ganhou alguns prêmios 

importantes, como o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, em 1991, concedido ao 

órgão de imprensa ou instituição que mais se destaca no país por divulgar ciência. Conquistou 

ainda o Prêmio Malofiej, em 2002, por ser a revista que melhor faz uso de infográficos no 

mundo. Observa-se, dessa forma, que a SI é importante fonte de divulgação científica junto ao 

público para o qual se destina. 

Assim, sucintamente, justifica-se a escolha pelas revistas CH, SAB e SI, da seguinte 

forma:  

 

a) as três publicações são mensais vendidas em bancas, portanto, locais de fácil 

acesso; 

 

b) CH e SAB são revistas de divulgação científica híbridas, portanto destinam-se 

a públicos-alvo especialistas e não-especialistas em ciência, enquanto SI é 

jornalística. 

 

No caso de CH, foi escolhida também porque é a primeira revista de DC do país e 

ainda por ser publicada não por uma editora comercial, mas sim pelo ICH, ligado à SBPC. Já 

SAB e SI, além dos motivos anteriormente expostos, compõem a amostra justamente por 

serem publicadas por editoras comerciais, além de possuírem públicos distintos.  

 

3 Escolha e descrição da amostra 

 

Após a escolha das revistas CH, SAB e SI como objetos deste estudo, o passo seguinte 
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foi a seleção da amostra da pesquisa. Para Herscovitz (2007, p. 129) quando o estudo envolve 

uma abordagem apenas qualitativa, “o termo utilizado para a parte da população de objetos 

estudados é corpus”. Porém, quando a abordagem é qualitativa e quantitativa, como no caso 

deste estudo, a autora prefere utilizar o termo amostra.  

Dessa forma, a amostra a ser estudada compreende matérias / artigos de capa das 

revistas CH, SAB e SI no período de seis meses, escolhidos de julho de 2009 a junho de 2010. 

A escolha por um período recente pauta-se pelo entendimento de que ele espelha, com mais 

clareza, o modus operandi das publicações analisadas. A opção em analisar matérias / artigos 

de capa justifica-se pela percepção de que as temáticas exploradas na capa de cada publicação 

representam “a informação que a própria revista considera a mais importante e que, 

provavelmente, devido ao destaque, serão as mais lidas” (NOVAES, 2008, p. 63). Ou ainda, 

como sugere Gonçalves, porque (2008, p. 10) “a capa da revista funciona como uma 

propaganda do seu conteúdo, como um recurso para se captar a atenção do leitor” que, 

certamente, atraído pela capa, será conduzido à leitura da matéria no interior da publicação. 

Após uma leitura flutuante da população escolhida que, de acordo com Bardin (2009), 

consiste em estabelecer um primeiro contato com os documentos a serem analisados, decidiu-

se por escolher como amostra seis edições de cada uma das publicações (CH, SAB e SI), 

representando, portanto, seis meses aleatórios. Com o intuito de garantir maior 

representatividade da amostra, optou-se por analisar três meses de 2009 e três meses de 2010. 

Do ano de 2009 foram excluídas as edições de CH, SAB e SI dos meses de julho, 

outubro e dezembro. Já no ano de 2010 foram eliminadas as edições dos meses de janeiro, 

maio e junho, com a finalidade de assegurar uma equidade entre o número de matérias / 

artigos a serem analisados de cada publicação. Como várias dessas revistas, que circularam 

nesses meses excluídos, não apresentaram por edição apenas uma matéria ou um artigo 

correspondente à temática da capa, mas, em alguns casos havia diversas matérias ou diversos 

artigos, na mesma edição, referentes ao assunto da capa, isso poderia gerar desequilíbrio na 

quantidade total de matérias / artigos analisados. Ou seja, se todas as revistas da população, 

sem exceção, tivessem optado por explorar o tema da capa através de uma única matéria ou de 

um único artigo, não teria sido necessário buscar esse equilíbrio e / ou essa opção, pois a 

mesma quantidade de matérias ou artigos por edição, em cada uma dessas revistas, seria igual. 

Mas, a leitura flutuante realizada na população da pesquisa permitiu detectar que houve casos 

em que algumas edições, desses meses eliminados, traziam até sete matérias / artigos 

referentes ao tema da capa. Embora não tenha sido possível compor a amostra atingindo a 

unanimidade de uma matéria ou um artigo por edição, como veremos a seguir na Tabela 2 (a 
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edição 87 – agosto de 2009 - de SAB possui dois artigos referentes à temática da capa), pelo 

menos a construção da mesma prioriza chegar o mais próximo disso. Dessa forma, a amostra 

engloba, então, as edições de CH, SAB e SI dos seguintes meses: 

 

a) agosto 2009; 

 

b) setembro 2009; 

 

c) novembro 2009; 

 

d) fevereiro 2010; 

 

e) março 2010; 

 

f) abril 2010.  

 

Conforme explicitado anteriormente, como as três publicações são mensais e a 

amostra corresponde a seis meses, obteve-se, dessa forma, 18 revistas analisadas. A seguir, 

nas Tabelas 1, 2 e 3 estão listadas todas as revistas que compõem a amostra desta pesquisa, 

com seus respectivos número de edição, data de publicação, título e subtítulo da capa, bem 

como o próprio título e subtítulo da matéria ou do artigo de capa no interior de cada edição, e 

também a quantidade de matérias / artigos, por edição, referentes ao tema da capa: 
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TABELA 1 

Artigos selecionados na amostra – Revista Ciência Hoje (CH) 

 
Ed. / 
Data 

Título e  
Subtítulo da Capa 

Título e 
Subtítulo da Matéria ou do 

Artigo  

Quantidade de 
Matérias ou de 

Artigos (Por 
Edição) 

262 
Ago. 09 

A Quem Pertence a Lua? 
Exploração de recursos exige acordo 

mundial 

De Quem Será a Lua? 
(Anexo 1) 

01 

263 
Set. 09 

Cemitérios 
Fontes de poluição 

 Cemitérios 
Fontes potenciais de 

contaminação (Anexo 2) 

01 

265 
Nov. 09 

Explosões de Raios Gama 
Telescópio brasileiro detecta evento ultra 

energético 

Explosões de Raios Gama... 
E o domingo em que o 

telescópio Tupi registrou esse 
magnífico evento cósmico 

(Anexo 3) 

01 

267 
Jan. Fev. 

10 

Violino14 
Música e física em harmonia 

 A Acústica do Violino 
(Anexo 4) 

01 

268 
Mar. 10 

Beleza em Pílulas 
Cosmética de dentro para fora 

Nutri cosméticos 
Beleza de dentro para fora? 

(Anexo 5) 

01 

269 
Abr. 10 

O Desafio da Gestação 
Por que a mãe não rejeita o feto 

 Gestação de Sucesso 
O papel do sistema imune da 
mãe na aceitação ou rejeição 

do feto (Anexo 6) 

01 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 A revista CH une os meses de janeiro e fevereiro em uma única edição.  
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TABELA 2 

Matérias / artigos selecionados na amostra - Revista Scientific American Brasil (SAB) 

 

Ed. / 
Data 

Título e  
Subtítulo da Capa 

Título e 
Subtítulo da Matéria ou do Artigo 

Quantidade de 
Matérias ou de 

Artigos (Por 
Edição) 

87  
 

Ago.
09 

Gasolina de Capim15 
Combustível a partir de gramíneas e 

restos de safras não compete com 
alimentos e abre novas perspectivas 

energéticas 
 

Gasolina de Capim e Outros Vegetais 
Cientistas estão transformando sobras 

agrícolas, madeira e gramíneas de rápido 
crescimento em diversos biocombustíveis 
– até combustível para aviões a jato. Mas, 
para se popularizar, essa nova geração de 
biocombustíveis terá de competir com o 

petróleo a US$ 60 o barril (Anexo 7) 
Desafios Para Transformar Conceitos 

em Realidade 
Etanol celulósico, também chamado de 

segunda geração, representa uma 
alternativa energética extremamente 

promissora. Mas, para isso, um conjunto 
de desafios deve ser satisfatoriamente 

vencido (Anexo 8)  

02 

88 
 

Set. 
09 

O Mistério dos Neandertais 
Ao final de uma convivência que 

durou milhares de anos, hominídeos 
desapareceram e humanos modernos 
dominaram a Terra. Acompanhe o 

relato de como isso aconteceu 

O Crepúsculo do Homem de Neandertal 
Os paleantropólogos sabem mais a respeito 

do homem de Neandertal que sobre 
qualquer outro humano extinto. Mas o 

desaparecimento desses hominídeos ainda 
é um mistério cada vez mais intrigante 

(Anexo 9) 

01 

90 
 

Nov.
09 

Pílulas da Inteligência 
O que você deve saber sobre 

aprimoradores cognitivos 

 O Cérebro Turbinado 
Uma pílula no café da manhã melhorará a 

concentração e a memória – e fará isso 
sem causar problemas a longo prazo para a 

saúde? (Anexo 10) 

01 

93 
 

Fev. 
10 

A Procura por Vida no Multiverso 
A física exótica de outros universos 
seria capaz de sustentar estruturas 

vivas? 

 A Busca pela Vida na Estranheza do 
Multiverso 

Universos com diferentes leis físicas, em 
comparação com nosso Universo, ainda 

podem ser habitáveis (Anexo 11) 

01 

94 
 

Mar. 
10 

O Misterioso Nascimento das 
Estrelas 

Formação estelar só está parcialmente 
explicada. Origem de nuvens de 
matéria, colapso de seus núcleos, 

interação entre sistemas múltiplos e 
processos que envolvem sóis gigantes 

continuam enigmáticos 

 O Misterioso Nascimento das Estrelas 
Como elas se formam? A resposta 

detalhada ainda está longe de ser obtida 
(Anexo 12) 

01 

95 
 

Abr. 
10 

A Energia Escura do Cérebro 
Atividades cerebrais de natureza 

ainda não identificada podem 
explicar doenças e até mesmo o 

processo da consciência 
 

 A Energia Escura do Cérebro 
Regiões cerebrais ativadas quando a mente 
se dispersa podem permitir a compreensão 

de distúrbios neurológicos e mesmo da 
consciência. Analogia com a energia 

escura da cosmologia facilita o 
entendimento do processo (Anexo 13) 

01 

Fonte: Pesquisa direta. 
                                                 
15 Na amostra da pesquisa esta é a única revista que apresenta mais de uma matéria de capa na mesma edição. 



46 
 

 

TABELA 3 
Matérias selecionadas na amostra – Revista Superinteressante (SI) 

 
Ed. / Data Título e  

Subtítulo da Capa 
Título e 

Subtítulo da Matéria ou do 
Artigo 

Quantidade de 
Matérias ou de 

Artigos (Por Edição) 
268 

 
Ago. 09 

Os Verdadeiros Donos do Mundo 
Vírus e bactérias não atacam apenas a 
sua saúde – eles são a maior ameaça à 

existência humana. Saiba por que 
nunca estivemos tão vulneráveis 

nessa guerra. E o que fazer para se 
salvar. 

 

Donos do Mundo 
Somos passageiros em um 

planeta controlado por 
bactérias e vírus. Nossa vida 
depende da nossa capacidade 
de enfrentá-los. O problema é 
que estão mais fortes do que 

nunca. E por nossa causa. 
(Anexo 14) 

01 

269 
 

Set. 09 

2ª Guerra Mundial / Tudo que 
Você Sabe Pode Estar Errado 

Judeus derrotando nazistas, a verdade 
sobre o Dia D, vexames do Brasil na 
Europa. Como uma nova geração de 
historiadores está mudando tudo que 

pensávamos sobre o maior conflito da 
história. 

A Nova 2ª Guerra Mundial 
Novos dados e documentos 

estão reescrevendo a história 
do maior conflito da 

humanidade. Pra começar, 
agradeça aos comunistas por 

nos livrarem de Hitler.  
(Anexo 15) 

01 

271 
 

Nov. 09 

A Pílula da Inteligência 
Mais concentração, mais raciocínio, 
mais memória. A nova geração de 
drogas pode dar superpoderes ao 

cérebro. Será que devemos tomá-las? 
Nosso repórter experimentou. E tem a 

resposta. 

A Pílula da Inteligência 
Já existem medicamentos 

capazes de turbinar o cérebro 
– para você pensar, estudar e 
trabalhar mais e melhor. Mas 
até que ponto é seguro tomá-

los? (Anexo 16) 

01 

275 
 

Fev. 10 

Ele Pode Ser Imortal 
Em 50 anos, é possível que ninguém 
mais morra de velho. A ciência está 
preparando um arsenal de drogas e 

tecnologia que promete manter você 
vivo para sempre. E com o corpo que 

sempre quis. 

 Você Pode Ser Imortal 
Nascer, reproduzir, morrer – 

eis o ciclo da vida. Mas isso é 
só por enquanto. A ciência 
está trabalhando para que 

ninguém mais morra de velho. 
E é possível que dê tempo de 
você entrar nessa. (Anexo 17) 

01 

276 
 

Mar. 10 

Intuição 
As decisões que você toma sem 

pensar, num piscar de olhos, podem 
ser as melhores da sua vida – e as 
mais racionais também. Conheça a 
força real da sua intuição. E saiba 

como usá-la a seu favor. 

 O Poder da Intuição 
Ela é um dos mistérios mais 
impenetráveis da natureza 

humana. Mas está longe de ser 
uma lenda: a intuição não só 

existe como é essencial para a 
nossa vida. E as decisões 

motivadas por ela podem ser 
melhores que as mais 

racionais. Saiba como usar 
essa ferramenta do cérebro. 

(Anexo 18) 

01 

277 
 

Abr. 10 

Uma Investigação 
Chico Xavier 

Quem foi o homem que fez milhões 
de brasileiros acreditar em espíritos? 
Qual o segredo das mensagens que 
ele psicografou? A SUPER viajou 

pelo país para desvendar essas 
perguntas. E encontrou as respostas. 

 

 Chico Xavier 
(Anexo 19) 

 
01 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Vale ressaltar que, embora a amostra da pesquisa englobe 18 revistas, este número não 

equivale ao total de matérias ou artigos analisados, pois, conforme demonstrado anteriormente 

na Tabela 2, a edição de nº 87 da SAB (ago. 2009) explora o tema da capa através de dois 

artigos no interior da revista. Dessa forma, atinge-se o número de 19 matérias / artigos 

analisados, sendo seis da CH, sete da SAB e seis da SI. 
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CAPÍTULO II 

 

CIÊNCIA, CONHECIMENTO E SOCIEDADE 
 

Vivemos numa época em que a ciência demonstra a 
cada dia o seu poder. O conhecimento que ela nos deu 
venceu distâncias, aboliu carências, reduziu as 
doenças e abriu as portas para a compreensão dos 
mistérios da natureza. (MAYOR, 1998, p. 119). 

 

Sem pretensões históricas, é possível inferir que a ciência influencia há séculos a 

humanidade, à medida que produz e transforma convicções, modifica hábitos, provoca 

acontecimentos, expandindo de forma constante e contínua os limites do conhecimento. Mais 

do que nunca, em meio ao fenômeno da globalização, o qual pressupõe, sempre, acesso às 

TIC, a ciência estimula e orienta a evolução humana, interfere na identidade dos povos e das 

nações, estabelece as verdades fundamentais de cada época (TARGINO, 1999-2000).  

Afinal, é impossível relegar a um plano inferior o extensionismo da comunicação 

científica à sociedade, até porque o maior interesse da ciência é a emancipação do gênero 

humano, seja em relação à natureza, seja em relação às suas próprias limitações sociais, 

culturais e existenciais.   

Ademais é imperativo o apoio social e cultural ao trabalho dos cientistas de 

determinada comunidade. Tal apoio, portanto, deve vincular-se ao valor que os diferentes 

segmentos sociais dão às pesquisas executadas, à sua concepção acerca da ciência, das suas 

funções e utilidades, à garantia de retorno social dos investimentos, pois se acredita que a 

opinião pública é decisiva na fixação das políticas governamentais em prol da C&T. 

A comunidade científica também deve ter consciência de que necessita contribuir para 

tornar a ciência acessível ao público em geral, pois a popularização dos saberes recém-

suscitados contribui para que cada indivíduo “adote novas posturas, instale novas instituições 

e / ou premie novos cientistas” (TARGINO, 2006, p. 82). Caso isso não ocorra, adverte a 

referida autora, o conhecimento produzido vai continuar restrito à academia e à comunidade 

científica, contrariando a ciência como processo social.  
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1 Ciência como componente social  

 

O grau de desenvolvimento de uma sociedade pode ser determinado pelo progresso 

científico e tecnológico que a mesma apresenta, visto que, nos dias atuais, é impossível 

conceber uma sociedade sem o suporte da C&T, embora, como adverte Mayor (1998, p. 120), 

essa “relação tem seus prós e contras”. 

 

A ciência moderna tornou-se grande e cara demais para sobreviver durante 
muito tempo sem subvenções do Estado. Os dois lados precisam um do 
outro, mas a relação entre a ciência e o poder não é tranqüila. Os cientistas 
querem que a sociedade ampare, mas não governe a ciência, embora cada 
vez mais a demanda pública seja por alguma forma de controle social [...] Os 
governos, por seu lado, gostariam de planejar a pesquisa, para dirigi-la 
intencionalmente a áreas de investigação que acreditam possam dar um 
retorno econômico, esforço esse que os cientistas consideram equivocado. 
(MAYOR, 1998, p. 120). 

 

Somente sociedades com alto grau de conscientização política, portanto conhecedoras 

das práticas que envolvem as pesquisas científicas, são capazes de entender que governos e / 

ou cientistas não podem decidir sozinhos o que pesquisar e como pesquisar, mas devem, 

justamente, agir como porta-vozes das demandas sociais. Muitas vezes os imperativos 

econômicos sobrepõem-se às reais necessidades dos cidadãos e terminam por afetar a área de 

C&T, fazendo com que sejam priorizadas pesquisas que envolvam vultosos retornos 

financeiros em detrimento de descobertas que realmente resolvam problemas sociais mais 

urgentes. Caldas (1998, p. 187) adverte que “as prioridades de investimentos [em C&T], 

quando estabelecidas, variam de acordo com os governos e as relações de poder existentes”. 

Reforçando essa perspectiva Mayor (1998, p. 123) reitera que há uma tendência em sacrificar 

os interesses da C&T ao oportunismo, ou seja, “a considerações econômicas de curto prazo ou 

à necessidade que o governo tenha de conseguir resultados imediatos para se manter no 

poder”. 

Dessa forma, não há um caráter estritamente científico nas prioridades de 

investimentos em C&T, mas, de maneira inevitável, são estabelecidos imperativos 

econômicos e ideológicos, que representam uma conexão capitalista bem visível, capaz de 

refletir interesses de grupos sociais dominantes. Os próprios cientistas acabam, por vezes, 

direcionando suas práticas de pesquisa para problemas bem específicos, influenciados pela 

própria ótica econômica. Não existe mais uma linha tradicional entre a prática da “ciência 
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pela ciência” e a política científica, pois “as questões, embora de natureza científica, são 

também econômicas, culturais e políticas” (MAYOR, 1998, p. 122).  

Em muitos casos entre a própria comunidade científica também não há consenso sobre 

o que priorizar em termos de pesquisa, pois cada cientista procura veementemente captar 

recursos financeiros para a sua área de atuação. Assim, um pesquisador das ciências naturais, 

por exemplo, irá elencar, junto aos órgãos de fomento à pesquisa, inúmeras razões para que os 

investimentos sejam preferencialmente direcionados para aquela área na qual trabalha. Áreas 

com maior visibilidade junto à opinião pública, portanto, acabam sendo preferidas em função 

de outras que não possuem grande impacto. 

As complexas questões que envolvem o que priorizar, e como priorizar, em termos de 

pesquisas, não devem, dessa forma, ficar limitadas a discussões locais, ou seja, que envolvam 

apenas o governo da nação onde elas ocorrem, mas devem, sobretudo, envolver cooperação 

entre as nações. Como afirma Mayor (1998, p. 140), “para garantir que a distância entre os 

ricos e os pobres não aumente, precisamos de novas maneiras de transferir conhecimento dos 

que forem ricos nisso aos que estão mais necessitados”. O autor acrescenta ainda que 

 

Isso deveria compreender redes e bancos de dados, com fácil acesso aos 
especialistas do Terceiro Mundo, que muitas vezes padecem de um extremo 
isolamento intelectual. Deveria também compreender bolsas de estudo 
intensivas de curto prazo nos melhores centros de pesquisa dos países mais 
ricos, bem como o envio de especialistas de alto nível ao Terceiro Mundo 
para desenvolver talentos in situ [...] essas reformas podem reduzir o 
problema da fuga de cérebro, que redistribui sem necessidade talentos 
científicos de onde eles são necessários para onde eles são simplesmente 
mais bem pagos e equipados. (MAYOR, 1998, p. 140-141).     

 

Em tempos de cooperação global é necessário, portanto, que as nações mais pobres 

estejam em sintonia com as práticas de C&T dos países mais ricos, não para esquecer e / ou 

minimizar prioridades específicas, mas para aprender com elas. De acordo com Epstein 

(2002) os países pobres, muitas vezes, sofrem com algo que se pode chamar de “síndrome do 

Terceiro Mundo”, ou seja, como o centro exerce poder e fascínio sobre a periferia, o Terceiro 

Mundo passa a importar todo tipo de cultura e até a dar prioridade aos problemas do Primeiro 

Mundo. Isto passa a se refletir nas pesquisas, vejamos o exemplo da Índia: 

 

Os cientistas biomédicos na Índia estão trabalhando mais com doenças do 
mundo afluente do que com as doenças que mais afligem seu país. [...] A 
despeito de a Índia ter mais de 12 milhões de pessoas cegas, quase nenhuma 
pesquisa foi feita em oftalmologia. Isto reflete o fato de que a pesquisa 
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médica indiana está alienada dos problemas locais e progride apenas pela 
infusão de “know-how” estrangeiro. (SCIENCE, 1/08/97, p. 643). 

 

Nesse caso, o que deveria ser prioritário para os países de Terceiro Mundo, na busca 

de soluções para seus problemas, é deixado de lado em detrimento das prioridades dos países 

ricos, que já investem vultosos recursos para investigar necessidades bem pontuais e que, 

muitas vezes, só interessam a eles próprios.    

Como nos países pobres os investimentos em C&T já são restritos se não forem 

canalizados para necessidades bem peculiares, o resultado final dos investimentos pode ser 

ainda menos produtivo. Para Epstein (2002, p. 217), de um modo geral, pode-se conceituar 

política como “a arte de alocar prioridades para distribuir recursos escassos”, dessa forma, o 

valor da ciência em um país pode ser definido pela porcentagem do Produto Interno Bruto 

(PIB) destinado à C&T. O autor acrescenta que no caso do Brasil, assim como nos demais 

países da América Latina, a porcentagem do PIB dedicado à pesquisa científica e tecnológica 

varia em torno de 1%, enquanto nos países ricos essa porcentagem varia 2,5% em média e 

como estes últimos possuem um PIB, per capita, muito superior ao nosso, quando se 

multiplica os dois números, conclui-se que “nossa aplicação bruta, per capita, em C&T, é 

duas dezenas ou mais vezes menor do que a destes países” (EPSTEIN, 2002, p. 217). Ainda 

de acordo com o mesmo autor os países da América Latina estão em um ciclo vicioso de que 

têm pouca ciência porque não são ricos e que não são ricos justamente porque têm pouca 

ciência.    

Dessa forma, a política científica no Brasil além de engessada não dispõe da 

participação efetiva da sociedade civil no processo de discussão dos caminhos da política de 

C&T. Caldas (1998, p. 190) alerta para o fato de que: 

 

Apesar dos esforços genuínos de muitos cientistas e empresários, não 
podemos ser ingênuos em acreditar, cegamente, nos propósitos de políticas 
públicas de C&T. O acesso ao conhecimento científico é, portanto, um 
direito fundamental da cidadania, cujo reconhecimento é necessário para o 
estabelecimento de um modelo científico e tecnológico mais dirigido aos 
interesses sociais. 

 

Mas, a função de promover a aproximação do cidadão com a C&T, que deveria ser 

encampada não só pelos governantes, através de políticas públicas eficientes para a área, 

como também pela mídia, enquanto porta-voz da sociedade, ainda não tem sido praticada de 

forma satisfatória, à medida que não tem conseguido transformar os cidadãos em agentes 

participativos no que se refere às decisões que envolvem investimentos em C&T. Para Caldas 
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(1998, p. 190) “o exercício pleno da cidadania está diretamente relacionado com a 

democratização do saber, da transformação do discurso competente num discurso acessível à 

maioria da população”. Os cidadãos, portanto, necessitam participar das decisões quanto à 

finalidade que a C&T deve possuir em uma sociedade, pois somente assim a ciência pode ser 

utilizada como agente de transformação social.  

Em muitos casos, as pessoas ainda não são capazes de entender como uma informação 

sobre ciência pode afetar diretamente suas vidas, com implicações políticas, econômicas e 

sociais. Isso decorre da “ausência de uma divulgação científica que aproxime a ciência e a 

tecnologia do cidadão comum” (CALDAS, 1998, p. 199). A autora acredita que quando as 

pessoas não encontram respostas para suas perguntas, elas vão desviando-se do pensamento 

científico. Ou até mesmo criando resistência a ele. Já Oliveira (2002, p. 13) acredita que “a 

formação de uma cultura científica16, notadamente em sociedades emergentes como é o caso 

do Brasil, não é processo simples ou que se possa empreender em pouco tempo”. O indivíduo, 

para entender a aplicabilidade da ciência em sua vida, bem como se transformar em agente 

participante dos caminhos percorridos pela C&T, deve, primeiro, ser estimulado a gostar dos 

assuntos sobre ciência, nutrindo, sempre, interesse por ela.   

Embora algumas mudanças tenham sido observadas na política de C&T no país, com a 

criação e consolidação de vários órgãos de fomento à pesquisa, a opinião pública brasileira 

ainda “não tem clareza suficiente da relação direta de investimentos em C&T e bem-estar 

social bem como de seus direitos [...] de interferir através de suas representações civis, na 

formação e prática da política de ciência e tecnologia” (CALDAS, 1998, p. 202). 

No Brasil a ciência só conseguiu entrar definitivamente na agenda do governo e da 

sociedade a partir do final dos anos 40 do século XX e “operou-se, como em outros países, 

bastante influenciada pelo término da Segunda Guerra Mundial e pelo grande impacto que a 

força do avanço tecnológico demonstrada pelos aliados causou em todo o mundo” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 29).  

Um grande marco nesse processo de reconhecimento da ciência como imprescindível 

para a consolidação de um país com preocupações mais justas e cidadãs foi a criação, em 

1948, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), instituição que reúne 

todas as sociedades científicas do país e que possui, entre outras finalidades, o interesse em 

discutir o papel da ciência na nossa sociedade. De acordo com José Reis, um dos fundadores 

da SBPC e considerado o patrono do JC no Brasil, a preocupação desta entidade, quando da 

                                                 
16 O tema cultura científica é abordado no item 2 (Alfabetização científica e cultura científica) deste capítulo.    
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sua criação, também foi a de criar ou difundir uma consciência social entre os próprios 

cientistas brasileiros. 

 

O que não entendo é um cientista desvinculado da sociedade e da política, no 
bom sentido que esta última palavra pode ter. O cientista verdadeiro precisa 
ter a noção de que a ciência que ele faz, seja a ciência pura, aparentemente 
desvinculada de qualquer relação, ou a ciência aplicada, que muitas vezes 
nasce da ciência pura e outras vezes a inspira, essa ciência, em última 
análise, deve ser feita tendo em mente uma função social para atender ao 
bem-estar da humanidade. (REIS, apud OLIVEIRA, 2002, p. 34). 

 

Outra conquista marcante, no sentido de criar regulamentos para a C&T no Brasil, foi 

a criação, em 1951, do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). No ano de 1974, porém, o 

CNPq deixou de ser autarquia e tornou-se fundação, adquirindo o novo nome de Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, embora tenha mantido a sigla. 

Atualmente vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) é um dos mais 

importantes órgãos de incentivo à pesquisa no Brasil. Para Oliveira (2002, p. 30) o CNPq “é 

reconhecido como a principal agência de fomento à ciência no país”, realizando pesquisas 

próprias, bem como diversas atividades de informação e divulgação de C&T. Especificamente 

na área de jornalismo e DC vale ressaltar que o CNPq criou, em 1978, o Prêmio José Reis de 

Divulgação Científica que, anualmente, premia os profissionais que mais contribuem para a 

difusão da C&T para o público leigo, através da sua divulgação nos meios de comunicação 

impressos ou eletrônicos. 

Foi ainda no ano de 1951 que a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (atual CAPES) foi criada, com o objetivo de “assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país” 

(http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao). O órgão, que manteve a sigla, mas 

atualmente denomina-se Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), promove, dentre várias outras atribuições, o acesso e a divulgação da produção 

científica nacional. Contribuindo, assim, para a popularização da ciência junto aos cidadãos. 

Quando esses órgãos foram criados, instaurou-se a perspectiva de inserção da ciência 

na pauta de discussões do governo e da sociedade, visto que a ciência só funciona como forte 

componente social de uma nação se, efetivamente, ela é priorizada pelos governantes, com a 

alocação de recursos para realizar pesquisas que resolvam e / ou minimizem problemas 

sociais, e com o envolvimento direto dos cidadãos. 
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2 Alfabetização científica e cultura científica 

 

Os termos alfabetização científica e cultura científica são desconhecidos para a 

maioria das pessoas, principalmente aquelas que não nutrem interesse pela divulgação da 

ciência ou de quaisquer outros aspectos correlacionados ao tema. Para as que já possuem certa 

familiaridade com questões da DC, podem surgir alguns questionamentos como:  

 

 Por que alfabetizar em ciência?  

 

 Por que criar uma cultura científica?  

 

Tais indagações nascem, basicamente, de especulações em torno da falta de 

entendimento e visão de que investir em ciência é tão importante e necessário como investir, 

por exemplo, em segurança, transporte e moradia, áreas consideradas prioridades nacionais 

em países em desenvolvimento, como o nosso. Ou seja, por que a preocupação com ciência 

quando temos outras questões aparentemente mais urgentes para resolver em um país como o 

Brasil? 

Nos próximos itens, portanto, explica-se porque as questões que envolvem a C&T são 

tão indispensáveis e importantes como quaisquer outras que envolvem o desenvolvimento 

econômico, político e social de uma nação.      

 

2.1 Por que alfabetizar em ciência? 

 

A expressão alfabetização científica (scientific literacy) é utilizada dessa forma nos 

Estados Unidos, já na França adota-se o termo cultura científica (culture scientifique) e na 

Inglaterra compreensão pública da ciência (public understanding of science). Mas, 

independente da denominação adotada, todas essas expressões designam uma preocupação em 

oferecer às pessoas em geral um melhor acesso à ciência, ou seja, que elas conheçam mais e 

mais sobre ciência. Alfabetizar cientificamente, conforme Epstein (2002, p. 230) significa: 

 

passar a ideia de como funciona o mundo da natureza e da sociedade, pensar 
crítica e independentemente, reconhecer e comparar explicações alternativas 
dos eventos, lidar com sensibilidade com problemas  que envolvem 
evidência, números, padrões, argumentos lógicos e incertezas. 
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Neste trabalho, no entanto, adota-se o termo alfabetização científica, por entender que 

alfabetizar é fornecer noções gerais sobre determinado assunto, no caso sobre ciência. Já a 

expressão cultura científica comporta mais possibilidades e, como acredita Epstein (2002), ela 

é uma extensão da alfabetização científica. Visto dessa forma pode-se afirmar que um 

indivíduo primeiro precisa ser cientificamente alfabetizado para que, dessa maneira, ele, além 

de adquirir interesse pela ciência, incorpore ao seu cotidiano uma cultura científica. Durant 

(1993, p. 18), ao citar Miller, destaca que um indivíduo cientificamente alfabetizado deve, 

essencialmente, possuir as seguintes características: 

 

(a) um vocabulário básico de termos e conceitos científicos e tecnológicos;  

 

(b) uma compreensão dos processos ou dos métodos científicos para testar nossos 

modelos da realidade;  

 

(c) uma compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade.  

 

Já Epstein (2002) lista alguns temas essenciais para combater o analfabetismo 

científico, como: aquecimento global, clonagem, ecologia, educação ambiental, política 

científica, transgênicos, questões básicas de saúde pública, entre outros, pois, ao dominar tais 

temas um cidadão pode “manter um espírito crítico baseado em sua própria cultura científica” 

(EPSTEIN, 2002, p. 12).    

De acordo com Durant (1993, p. 13) o termo alfabetização científica “designa o que o 

público em geral deveria saber a respeito da ciência”. Observa-se que o conceito é amplo e 

conduz a algumas indagações, tais como:  

 

 Quem deve ser classificado como “público em geral”?  

 

 De qual “ciência” fala o conceito?  

 

 Quem determina o que é importante “saber a respeito da ciência”?  

 

Todas essas questões, além de refletirem a amplitude do conceito, mostram como ele 

esbarra em aspectos que precisam ser definidos de maneira mais objetiva para que se possa 

realmente atingir eficácia na alfabetização científica. Ainda de acordo com Durant (1993, p. 
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13), “a difusão do seu uso reflete uma preocupação acerca do desempenho dos sistemas 

educacionais vigentes”, ou seja, o que é preciso saber sobre ciência depende do que é definido 

como importante pelos padrões educacionais de uma determinada sociedade. Assim, no livro 

Cultural Literacy: What every American Needs to Know17 o norte-americano E.D. Hirsch Jr., 

professor de literatura inglesa, argumenta que 

 

a unidade da cultura americana dependia de um estoque de conhecimento 
compartilhado coletivamente, que ele enumerou sob a forma de cinco mil 
conceitos, datas, nomes e expressões essenciais, abrangendo mais ou menos 
tudo do aprendizado formal. Sobressaíam-se na lista várias centenas de 
termos científicos, desde “zero absoluto” até “mutação”; de “fissão nuclear” 
e (surpreendentemente) “ontogenia recapitula a filogenia” até “cromossomo 
Y”. (DURANT, 1993, p. 14). 

   

Mas, para que servem tais conceitos na vida cotidiana dos cidadãos de uma sociedade 

como a americana que, mesmo cercados de tecnologia, podem não conseguir vislumbrar a 

perspectiva da aplicabilidade de termos tão complexos no seu dia-a-dia? Durant (1993) 

acredita que essas discussões, muitas vezes, envolvem questões filosóficas sem direção, 

quando é necessário muito mais trabalho prático. Nesse sentido o referido autor apresenta três 

abordagens diferentes da alfabetização científica, embora as três partilhem da mesma 

convicção de que “não-cientistas, que vivem em uma cultura científica e tecnologicamente 

complexa, deveriam saber um pouco sobre ciência” (DURANT, 1993. p. 15). A seguir as 

diferentes abordagens: 

 

A primeira põe ênfase no conteúdo da ciência (isto é, no conhecimento 
científico); a segunda acentua a importância dos processos da ciência (isto é, 
os procedimentos mentais e manuais que produzem o conhecimento 
científico, que são muitas vezes referidos coletivamente como o “método 
científico”); a terceira concentra-se nas estruturas sociais ou nas instituições 
da ciência (isto é, o que pode ser chamado de cultura científica). (DURANT, 
1993, p. 15). 

 

Na perspectiva da primeira abordagem “ser cientificamente alfabetizado quer dizer 

estar bem familiarizado com os conteúdos da ciência; isto é, significa saber muito sobre 

ciência” (DURANT, 1993, p. 15). Assim, ela envolve questões relacionadas ao universo da 

educação formal dos indivíduos. Como se fosse possível estabelecer que dominar conteúdos 

formais pré-estabelecidos seja garantia de boa compreensão científica. Em muitos casos, 

determinados conceitos e / ou teorias são apreendidos por pessoas sem que elas saibam ao 

                                                 
17 Publicado nos Estados Unidos no ano de 1987. 
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certo para que sirvam. Ter o domínio formal sobre denominado assunto não significa possuir 

entendimento pleno sobre ele, ainda mais quando se trata de questões tão complexas como as 

que dominam, por exemplo, a física, a biologia, a química etc. 

 

É claro que é bom que as pessoas saibam definir capacidade calorífica, calor 
de fusão e todo o resto – não quero defender a ignorância. Mas esse 
conhecimento de “livro-texto” não é lá muito esclarecedor. Para começar, 
ser capaz de apresentar uma definição de dicionário não é o mesmo que 
realmente saber o que ela de fato significa. Além disso, mesmo que uma 
definição de dicionário tenha sido compreendida, não significa que tem lugar 
no contexto da ciência ou que seu significado mais amplo tenha sido 
adequadamente compreendido. (DURANT, 1993, p. 17). 

 

Alguns autores, como Durant (1993), possuem algumas restrições com relação a essa 

abordagem voltada para o conteúdo da ciência. Ele acredita que “a meta declarada de equipar 

as pessoas para lidarem com as questões ‘científicas atuais’” (DURANT, 1993, p. 17) é 

inadequada, à medida que requer o domínio de novos conhecimentos ou conhecimentos ainda 

em fase de consolidação. Para que o público entenda realmente o que está acontecendo não 

basta apenas o conhecimento científico factual básico, mas é necessário que as pessoas 

tenham um conhecimento muito mais aprofundado que envolve a própria gestação da ciência. 

A segunda abordagem, que diz respeito aos procedimentos utilizados para produzir o 

conhecimento científico, conduz ao entendimento sobre a validade dos métodos empregados 

na investigação científica. Isso faz, portanto, com que, de posse do entendimento desses 

métodos, os indivíduos sejam capazes de distinguir a ciência da pseudociência. Epstein (2002) 

adverte, inclusive, que a relação entre os termos ciência e pseudociência é diferente da relação 

ciência e anticiência, pois enquanto a primeira é uma relação de simulacro, a segunda é de 

antagonismo. 

 

A relação entre ciência e pseudociência é a do veraz para o falso na forma do 
simulacro. O antagônico nega, o simulacro imita ou pretende imitar. Os 
argumentos do “anti” se colocam ou pretendem se colocar no mesmo nível 
daquilo que é “anti” para construir o seu contraditório. O simulacro valoriza 
o seu modelo a ponto de tentar convencer, a partir de uma retórica específica 
de cada caso, que não é simulacro, mas o próprio verdadeiro. (EPSTEIN, 
2002, p. 61).  

 

Observa-se, assim, que é mais visível identificar a anticiência que a pseudociência. 

Pois como afirma Epstein (2002, p. 61) a anticiência “nega, coloca em questão a positividade 

de alguns (ou todos) os valores [...] geralmente atribuídos à ciência”. Já a pseudociência se 

disfarça de ciência, incluindo em seu repertório argumentos que possam convencer de que 
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possui “atributos científicos”. E mais, Durant (1993, p. 22) sentencia que “o mundo da 

pseudociência está cheio de gente que insiste [...] em dizer que seus trabalhos são conduzidos 

de acordo com os cânones mais rigorosos do ‘método científico’”. Então, como um indivíduo, 

sem um mínimo de conhecimento dos métodos utilizados pela ciência, será capaz de perceber 

distinções tão complexas? Essa é a importância da segunda abordagem da alfabetização 

científica. 

A terceira abordagem, no entanto, privilegia a ciência como uma prática social. O 

conhecimento científico requer um processo social para a sua produção que, de acordo com 

Durant (1993), envolve as seguintes etapas:  

 

- um conjunto de conhecimentos existentes;  

 

- um cientista que identifica um “problema” de pesquisa;  

 

- o encaminhamento de um novo trabalho;  

 

- a descrição por extenso do trabalho, de acordo com normas estabelecidas; 

 

- o julgamento do trabalho, com possível rejeição e / ou modificação do mesmo; 

 

- a publicação do trabalho;  

 

- o exame crítico do trabalho pela comunidade científica;  

 

- a chegada do trabalho no patamar do conhecimento existente.  

 

Observa-se, assim, que a produção do conhecimento científico ocorre no âmbito da 

comunidade científica, ou seja, ele é gerado por cientistas. Acontece, porém, que um dos 

grandes equívocos nos processos que envolvem a pesquisa científica “é sua tendência em 

projetar as qualidades do conhecimento científico sobre [...] os cientistas” (DURANT, 1993, 

p. 23). Daí resulta uma infinidade de outros equívocos que comprometem a própria produção 

da ciência. 
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Resultados isolados podem ser inflados e receberem um significado muito 
maior do que realmente possibilitam. Audiências, que estão imbuídas da 
ideia de que o segredo do sucesso na ciência reside nas qualidades 
extraordinárias dos cientistas individualmente, podem estar mal equipadas 
para corrigir esses vieses de produção. (DURANT, 1993, p. 23).  

 

Dessa forma, como um cidadão, sem ínfimo conhecimento das práticas sociais de 

produção do conhecimento científico, será capaz de entender que essa produção envolve 

sérios interesses políticos, visto que são financiadas por governos ou empresas com interesse 

comerciais? Ou, como será capaz de entender que não é o cientista isoladamente o único 

responsável por isto? Mas que, como destaca Durant (1993, p. 25), “às vezes a ciência 

funciona, não por causa de, mas, sim, apesar dos indivíduos envolvidos no processo de 

produção e disseminação do conhecimento”. 

Essas três abordagens, no entanto, mesmo que apresentem alguns inconvenientes, 

conforme exposto anteriormente, e que não estejam totalmente livres de influências exteriores 

à própria ciência, possuem a preocupação central de fazer com que a ciência chegue da forma 

mais direta possível ao público leigo, ou seja, aquele público “desconhecedor das linguagens 

especializadas e que necessita ser seduzido para se interessar pela ciência” (EPSTEIN, 2002, 

p. 9). 

É fato inconteste o entendimento de que alfabetizar em ciência é essencial para a 

construção de cidadãos partícipes da sociedade em que vivem. A alfabetização científica deve 

ser feita, mesmo que alguns vieses, de como deve ser feita, necessitem ser superados, pois 

uma nação só é efetivamente desenvolvida se os interesses sociais também perpassarem por 

investimentos em C&T. E para que isso aconteça é necessária a formação de indivíduos que 

tenham plena consciência da importância da ciência em suas vidas. São várias as vantagens da 

alfabetização científica, visto que 

 

entre outras coisas, favorece a distinção entre a ciência e a pseudociência, 
torna viável uma noção básica das explicações científicas para os fatos, 
desenvolve o pensamento racional, ajuda o despertar da vocação para a 
pesquisa científica entre os jovens e favorece o exercício da cidadania. 
(EPSTEIN, 2002, p. 11). 

 

Também não deve ser intenção da alfabetização científica ofertar todo o conhecimento 

científico existente, mas que através dela, como sentencia Epstein (2002, p.12), “o cidadão 

tenha uma noção de como funciona o mundo, a partir de paradigmas oferecidos pela ciência; 

não um conhecimento dos detalhes, mas dos princípios gerais”. Ou seja, que este cidadão 

saiba opinar sobre temas importantes da ciência, pois isto representa seu pleno papel de 
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cidadão. Em 1985, nos Estados Unidos, inclusive, foi lançado o Projeto 2061, cujo nome faz 

referência à próxima passagem do cometa de Halley na terra, que tem por finalidade “ajudar a 

transformar o sistema escolar dos Estados Unidos de modo que todos os estudantes se tornem 

cidadãos bem preparados em ciência, matemática e tecnologia” (EPSTEIN, 2002, p. 121). 

Este Projeto é uma iniciativa da The American Association for the Advancement of Science 

(AAAS)18 e está desenvolvendo mecanismos para auxiliar os educadores norte americanos, 

nos âmbitos municipal, estadual e federal, a reformular o currículo K-1219 nas áreas de ciência 

e matemática. 

Por fim, um dos aspectos determinantes para que governo e sociedade civil busquem a 

alfabetização científica, principalmente nos países em desenvolvimento, é que novos 

empregos estão surgindo e com eles, como sugere Epstein (2002, p. 121), a necessidade de 

“pessoas portadoras de alfabetização científica, facilmente treináveis e adaptáveis a novas 

tarefas”. Esta demanda por serviços qualificados representa uma forma de impulso à 

economia e preocupações econômicas são sempre bem-vindas, pois são fatores decisivos para 

o desenvolvimento de uma nação.   

 

2.2 O que é preciso para criar uma cultura científica? 

 

Cultura científica e alfabetização científica são termos que se completam, pois, 

corroborando o pensamento de Epstein (2002), embora a primeira seja uma extensão da 

segunda, ela só é adquirida quando a alfabetização científica for eficaz. Portanto, pode-se 

afirmar que a cultura científica é alcançada como conseqüência natural de indivíduos 

alfabetizados em ciência. E mais, a cultura científica é um termo amplo, no sentido de que 

representa a junção de outros termos, inclusive incorpora a própria alfabetização científica. 

 

Melhor do que alfabetização científica (tradução para scientific literacy), 
popularização / vulgarização da ciência (tradução para popularisation / 
vulgarisation de la science), percepção / compreensão pública da ciência 
(tradução para public understanding / awarness of science) a expressão 
cultura científica tem a vantagem de englobar tudo isso e conter ainda, em 
seu campo de significações, a idéia de que o processo que envolve o 
desenvolvimento científico é um processo cultural, quer seja ele considerado 
do ponto de vista de sua produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica 

                                                 
18 “É uma associação científica com mais de 140.000 membros individuais e cerca de 300 sociedades e 
academias científicas associadas. Publica a revista semanal Science”. (EPSTEIN, 2002, p. 232). 
 
19 “Corresponde às nossas oito séries do Ensino Fundamental mais as três séries do Ensino Médio”. (EPSTEIN, 
2002, p. 232). 
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social do ensino e da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação 
na sociedade, como um todo, para o estabelecimento das relações críticas 
necessárias entre o cidadão e os valores culturais, de seu tempo e de sua 
história. (VOGT, 2003, on-line, grifos nossos).   

 

Enquanto a alfabetização científica ensina princípios básicos da ciência aos 

indivíduos, a cultura científica representa uma atitude positiva dos indivíduos em relação a 

esses princípios. Inclusive, fazendo-os incorporar tais princípios às suas vidas e ainda que 

vislumbrem como essencial a necessidade de compreender noções básicas da ciência, para 

que se tornem cidadãos partícipes da sociedade em que vivem, bem como suficientemente 

capazes de participar do debate público em torno de questões decisivas para o exercício pleno 

da cidadania. Assim, enquanto cidadão pleno, o indivíduo “necessita de uma certa 

familiaridade com o mundo da ciência e tecnologia no qual está imerso” (EPSTEIN, 2002, p. 

111). 

Para Epstein (2002), reforçando o pensamento de Fourez (1996), a cultura científica 

deve ser promovida em função de objetivos humanísticos, econômicos e democráticos. 

Humanísticos porque a cultura científica deseja permitir que os indivíduos usufruam seus 

potenciais. Econômicos porque ela está diretamente relacionada ao crescimento e incremento 

da economia de uma nação. Democráticos porque, assim como a alfabetização científica, ela 

possibilita aos cidadãos o poder de decisão nas principais questões de interesse público, 

conduzindo-as ao debate e, como alerta Epstein (2002, p. 111), “evitando deixar as decisões 

de interesse geral ao critério exclusivo dos tecnocratas”. E mais, todo indivíduo “deve ser 

educado em ciência, ou então ficará sujeito às manipulações políticas daqueles que detêm o 

conhecimento e controlam as suas aplicações” (PEREIRA et al, 2003, p. 156).  

Assim, pode-se inferir que para criar uma cultura científica é preciso primeiro 

alfabetizar em ciência. Nos Estados Unidos a resposta nítida a essa demanda é o Projeto 2061 

que, como dito anteriormente, trabalha a reformulação do currículo das escolas americanas, 

com o intuito de oferecer aos estudantes mais noções sobre ciências, matemática e tecnologia. 

No Brasil, como sugere Oliveira (2002, p. 10) “é necessário termos uma cultura científica [...] 

como temos a do futebol, e mostrar que a DC20 tem tudo a ver com cidadania”.  

 A falta de interesse da população por questões relacionadas à ciência gera, 

consequentemente, a falta de uma cultura científica, o que implica em fortes equívocos 

                                                 
20 O tema divulgação científica é abordado com mais detalhes no Capítulo III (A Importância de Divulgar 
Ciência) desta pesquisa.    
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advindos, muitas vezes, do próprio desconhecimento de questões importantes do debate 

público. Assim, Oliveira (2002, p. 60) afirma que: 

 

a tecnologia e as aplicações espaciais estão hoje arraigadas no cotidiano das 
sociedades, e por meio delas assistimos ao advento de um mundo 
globalizado [...] Mas nos países de economia periféricas e carentes de cultura 
científica, ainda está distante do grande público o conhecimento sobre as 
fortes implicações político-econômicas e os possíveis benefícios sociais que 
essa tecnologia acarreta.   

 

Este é um exemplo claro das implicações suscitadas pelo desconhecimento de assunto 

tão importante, mas que, durante muito tempo em nosso país, ficou desconhecido do grande 

público, principalmente na época da ditadura militar, sob a alegação de estratégias para a 

segurança e soberania nacionais. No Brasil, o desenvolvimento da tecnologia espacial ainda é 

controlado pelo governo e requer grandes investimentos de recursos públicos, porém a 

sociedade ainda não conhece bem a utilização e o retorno desses recursos (OLIVEIRA, 2002). 

Muitas vezes, as pessoas ainda não conseguem enxergar a aplicabilidade desse tipo de 

tecnologia no seu dia-a-dia. Essa falta de correlação, bem como a própria falta de informação 

sobre o assunto pode gerar nas pessoas posturas equivocadas, como, por exemplo, a de 

considerar a tecnologia espacial uma área pouco importante ou que não necessite de vultosos 

investimentos.  

Quando não possuem um mínimo de cultura científica os indivíduos tendem a tirar 

conclusões precipitadas sobre o que não conhecem. Como pode um cidadão discutir sobre 

temas importantes como clonagem, transgênicos, aprimoradores cognitivos, genoma, dentre 

outros, se não possui um mínimo de noção sobre eles? Como posicionar-se sobre a utilização 

de células-tronco, se não possui nenhum, ou muito pouco, conhecimento sobre o assunto? 

Indivíduos alfabetizados em ciência, que, consequentemente, desenvolveram uma 

cultura científica, possuem interesse natural por temas científicos em evidência e serão 

capazes de responder a esses e outros questionamentos. Essa é, portanto, a importância da 

cultura científica. Se os governos pretendem apostar no crescimento de uma nação devem, 

como acredita Epstein (2002), incrementar a cultura científica de seu povo, através da 

promoção da alfabetização científica, pois o desenvolvimento destes vetores culturais ajuda a 

consolidar o interesse da população pela ciência e suscita “maior motivação para a carreira de 

pesquisador e aproveitamento das vocações” (EPSTEIN, 2002, p. 217). Para Polino (2003, 

on-line), a cultura científica deve ser interpretada fundamentalmente pela “capacidade que a 
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sociedade tem de incorporar a atividade científica na agenda dos temas sociais, e na medida 

em que a mesma seja funcional aos objetivos da sociedade”. 

Autores como Mayor (1998) acreditam que não é utópico pensar seriamente em tornar 

a ciência parte da cultura popular. E ressalta, inclusive, que “a UNESCO vem [...] 

concentrado tanto os recursos de programas quanto o orçamento em questões fundamentais 

como educação básica para todos, pesquisa ambiental e educação ambiental” (MAYOR, 

1998, p. 133, grifos nossos). O que, ainda de acordo com o referido autor, são atitudes que 

ajudam a colocar “a ciência no centro da cultura de cada um”.  

A adoção de uma cultura científica passa, porém, pelo processo de popularização da 

ciência. Esse processo, além de não ser fácil, exige responsabilidade, porém “uma articulação 

entre a mídia, a escola e a universidade, por exemplo, poderia resultar na renovação da idéia 

que o grande público faz da ciência: substituindo o conceito de área para superdotados pelo 

entendimento de algo que faz parte do cotidiano de todos” (ENCARNAÇÃO, 2003, on-line). 

A autora acrescenta ainda que as pessoas precisam ser encantadas pela ciência, ou seja, é 

necessário desenvolver ações que as façam entender a presença constante da ciência em suas 

vidas, isso implica conceber o conhecimento como algo essencial para que elas tirem o 

melhor proveito possível de qualquer coisa que executem no seu dia-a-dia. Essa popularização 

do conhecimento científico, portanto, deve ter como objetivo primordial despertar o interesse 

do grande público pela ciência, mas isso só é possível quando ocorre uma divulgação 

eficiente, que, além de bem planejada para atingir todos os tipos de públicos, começando 

inclusive pelas crianças, deve garantir o acesso indistinto a tal divulgação.  

Dessa forma, a importância de divulgar ciência será o assunto do próximo capítulo, 

que, além do conceito e histórico da DC, fornece algumas perspectivas contemporâneas para o 

tema, no mundo e no Brasil. 
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CAPÍTULO III 

 

A IMPORTÂNCIA DE DIVULGAR CIÊNCIA 
 

A comunicação científica é a troca entre quem gera o 
conhecimento científico e quem precisa usar esse 
conhecimento. Sem esquecer que é a pesquisa 
científica que emerge o manancial onde surge o 
conhecimento, que se transformará, depois de 
processado e registrado em informações científicas. 
(ALVIM, 2003, p. 53).   

 

A ciência, enquanto conhecimento sobre o universo e o homem que nele habita, 

encontra na sua própria divulgação uma maneira de retroalimentar o saber por ela produzido. 

Esse conhecimento, no entanto, além de ser sustentado na investigação e no uso de métodos, 

precisa ser legitimado pela comunidade científica.  

Targino (2006) enfatiza que o objetivo máximo da ciência é a ampliação da 

verossimilitude, embora verdade e certeza absolutas inexistam, uma vez que a verdade em 

ciência é relativa e transitória. Isto é, não é possível visualizar a ciência como um saber 

inquestionável, verdadeiro e “certo” em oposição ao conhecimento “errado”, pois a ciência 

caminha infinitamente para unir informações na procura de explicar o universo. De acordo 

com Freire-Maia (1998) pode-se vislumbrar a ciência sob dois aspectos fundamentais, quais 

sejam: 

  

◙ ciência já feita; 

 

◙ ciência-processo.  

 

A primeira compreende as disciplinas e concentra-se em ensiná-las e difundi-las. A 

segunda engloba a pesquisa científica, incluindo todos os procedimentos de investigação e 

propagação de seus resultados, pois, como acredita Alvim (2003, p. 51), “a realização de 

pesquisas científicas e a comunicação de seus resultados são atividades inseparáveis”.  

O foco deste trabalho, portanto, recai apenas sobre a divulgação da ciência-processo, 

visto que esta possui “os esforços do avanço do conhecimento científico” (ALVIM, 2003, p. 

49). Dessa forma, para o autor citado, a ciência passa a ser aceita como um conjunto de 
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conhecimentos que compõem uma parcela da realidade, em constante desenvolvimento e 

renovação. 

Assim, diante da importância da ciência para o progresso de uma sociedade faz-se 

premente a sua divulgação, vista como extensão do próprio processo de socialização do 

conhecimento, pois, ainda como observa Alvim (2003, p. 64), “a difusão do conhecimento 

científico se constitui num elemento relevante no processo de construção de uma sociedade 

mais justa”, à medida que possibilita a inclusão social de todos que possuem esse tipo de 

conhecimento. Inclusive, alguns autores, como Schwartzman (2001), acreditam que uma das 

funções da ciência na sociedade atual está direcionada a como potencializar e utilizar os 

recursos proporcionados pela ciência. A ICT, dessa forma, passa a dispor de um lugar 

estratégico na atualidade. 

 

A popularização da ciência, ao ampliar as possibilidades de acesso ao 
conhecimento científico fora dos ambientes formais de educação, passa a 
constituir-se em ferramenta importante para que o cidadão comum possa 
exercer mais plenamente sua cidadania e participar das decisões políticas de 
forma mais consciente. (VILHENA, 2006, p. 516). 

 

No entanto, Vilhena (2006) chama a atenção para o fato de que divulgar o 

conhecimento científico e tecnológico não deve se resumir à simples transferência de 

informação, mas que o processo necessita ser muito mais dinâmico e envolvente para que a 

mensagem seja realmente decodificada. Nesse ponto, entra em cena uma das funções 

elementares do JC21, qual seja a transformação do discurso científico em discurso jornalístico 

para que o conteúdo seja mais facilmente e melhor apreendido, contextualizando a ICT dentro 

da realidade do público ao qual se destina.  

 

1 Divulgação científica (DC): conceito, histórico e perspectivas 

 

Divulgação científica, disseminação científica, comunicação científica e difusão 

científica são termos bem parecidos e que se completam, mas que, de certa forma, apresentam 

pequenas diferenciações.  

 

Embora façam parte de um ambiente comum e se relacionem também com 
um “alvo” que é a ciência e tecnologia, para cada um dos termos [...] há um 

                                                 
21 O tema Jornalismo Científico (JC) é abordado no Capítulo IV (Cientistas, Jornalistas e o Jornalismo 
Científico) desta pesquisa.  
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significado específico e, vale ressaltar que, entre eles existe uma relação de 
complementaridade e inclusão. (JURBERG, 2000, p. 25). 

 

Dessa forma, é importante estabelecer a distinção entre os termos, conceituando-os, 

para que sejam evitadas pequenas ambigüidades no uso de cada um deles. De acordo com 

Bueno (1984) o termo mais amplo é o da difusão científica, que, além de se distender em 

divulgação científica, disseminação científica e comunicação científica, se estende ainda ao 

JC. Para o referido autor, a difusão científica diz respeito a todos os processos e recursos 

usados para veicular informações científicas e tecnológicas.  

A disseminação científica está voltada a especialistas, a um público especializado, 

particularizado, composto por cientistas e pode ser dividida em dois níveis (BUENO, 1984): 

 

◙ disseminação científica intrapares, com conteúdo específico e código fechado, 

está dirigida a especialistas da mesma área do conhecimento;  

 

◙ disseminação científica extrapares, que pode ser consumida por especialistas de 

diferentes áreas do conhecimento.  

 

O termo comunicação científica pode ser usado como sinônimo de disseminação, pois 

“diz respeito à transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a 

inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento” 

(BUENO, 2010, p. 2). Já a divulgação científica, ainda de acordo com o mesmo autor, utiliza 

recursos para veicular informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações junto a 

um público leigo. Pasquali (1978) acrescenta ainda que na divulgação científica as 

informações científicas e tecnológicas, antes de serem veiculadas junto ao grande público, 

passam por um processo de “recodificação”, ou seja, a linguagem deixa de ser especializada e 

passa a ser mais inteligível para o vasto público. A divulgação científica é ampla e, como 

adverte Jurberg (2000, p. 27), 

 

também tem um largo espectro. Ela tanto está presente no campo do 
jornalismo científico, como também nos campos educativos, através de 
livros didáticos, estórias em quadrinhos, campanhas educativas, fascículos, 
museus etc. 

 

Há ainda outros termos usados como sinônimos de divulgação científica, quais sejam 

vulgarização científica e popularização da ciência. De acordo com Massarani (1998), citando 
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autores como Raichvarg e Jacques (1991), o termo vulgarização surgiu na França no início do 

século XIX. A princípio houve problemas com o sentido pejorativo que o termo poderia 

adquirir, por isso apareceu, na mesma época, o termo popularização, embora este último não 

tenha conseguido substituir o anterior. Já nos países de língua inglesa o termo popularização é 

bastante usado. No Brasil o termo vulgarização prevaleceu em inúmeras publicações do 

século XIX e início do século XX, “talvez por causa da grande influência francesa na cultura 

brasileira” (MASSARANI, 1998, p. 17). Mas, como adverte a autora, a partir da segunda 

metade do século XX o termo popularização da ciência começa a ser utilizado com 

freqüência.  

Nos dias atuais, no entanto, prevalece no nosso país o uso do termo divulgação 

científica (DC), por isso, este trabalho também o adota. Reiterando as palavras de Zamboni 

(2001, p. 48) a expressão divulgação científica será usada para “todas as ações que digam 

respeito à difusão de conhecimentos científicos ou técnicos”. Excetuam-se, assim, como 

adverte a autora citada, as que acontecem nos círculos restritos das rígidas especialidades, que 

Bueno (1984) denomina de disseminação intrapares. 

Entende-se, assim, que a DC trata da veiculação de ICT junto ao público em geral. E 

mais, como acreditam Santos (2007) e Zamboni (2001), a DC pode ser vista como partilha 

social do saber. Cabendo à divulgação a grande tarefa de exercer essa partilha, fazendo chegar 

ao cidadão comum o conhecimento. Santos (2007) cita que, no caso da mídia impressa, 

 
a atividade de divulgar conhecimentos novos sustenta-se na função de 
partilha do saber, necessária diante da velocidade com que se acumulam 
novos saberes, se conquistam novas técnicas, se garantem novos 
procedimentos. (SANTOS, 2007, p. 38). 

 

O início dessa partilha social do saber começa a acontecer com “a progressiva 

expressão social da ciência [que] ocorreu a partir das repercussões da "revolução científica" 

dos séculos XVI e XVII” (ALBAGLI, 1996, p. 396). A autora acrescenta que 

 

No plano cultural, o Humanismo e o Renascimento abriram espaço para 
novas indagações sobre a natureza física. Do ponto de vista político e 
econômico, assistiu-se então a uma verdadeira "revolução comercial" e à 
ascensão da classe burguesa, que iria estimular o desenvolvimento das 
ciências e das técnicas. (ALBAGLI, 1996, p. 396). 

 

Assim, o processo de divulgação da ciência foi impulsionado pelo surgimento, na 

Europa, das primeiras Sociedades Científicas, pois eram elas que estimulavam a coleta e 

análise de informações científicas. De acordo com Burkett (1990b) a primeira dessas 
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Sociedades apareceu na cidade de Nápoles, na Itália, em 1560, intitulada Accademia 

Secretorum Naturae. Em seguida surgiram outras:  

 

◙ Accademia dei Lincei (Roma - 1603);  

 

◙ Accademia Del Cimento (Florença - 1657);  

 

◙ Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge (Londres - 1660);  

 

◙ Académie des Sciences (Paris - 1666).  

 

Foi nesse contexto que surgiu, em 1665, a primeira revista científica22, denominada 

Philosophical Transactions23, publicada pela Royal Society (MEADOWS, 1999). Inclusive, a 

Royal é a única, de todas as sociedades criadas nesse período, que existe até os dias atuais e 

continua desempenhando importante papel de impulsionar a difusão do conhecimento 

científico, pois patrocina a pesquisa de aproximadamente 3000 cientistas em todo o mundo. 

Desde a sua fundação, passaram pelos quadros desta Sociedade grandes personalidades da 

ciência, como Isaac Newton, Charles Darwin, dentre outros. Atualmente, dos 1.400 

integrantes que compõem a entidade 74 deles são ganhadores de prêmios Nobel (SOUZA, 

2010). O referido autor alerta para o fato de que a investigação científica, da maneira como é 

feita hoje, nasceu com a Royal Society, que delineou a sistematização das pesquisas 

científicas, baseando-as em observação, hipótese, dedução e experimentação. E mais, foi ela 

que 

 

introduziu a publicação regular de artigos científicos, os chamados papers, 
nos quais os pesquisadores explicam seus estudos e mostram como 
chegaram às conclusões que eles encerram. Também na sociedade se 
estabeleceu a prática da revisão por pares [...] por meio da qual os cientistas 
analisam o trabalho dos colegas, um instrumento valioso no avanço do 
conhecimento. (SOUZA, 2010, p. 105-106). 

 

                                                 
22 “A revista científica é entendida como uma coletânea de artigos científicos escritos por diferentes autores. 
Esses conjuntos de artigos são reunidos a intervalos determinados, impressos, encadernados e distribuídos sob 
um título único”. (ALVIM, 2003, p. 51). 
 
23 O Capítulo IV (Cientistas, Jornalistas e o Jornalismo Científico) desta tese fornece mais detalhes sobre a 
revista científica Philosophical Transactions. 
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No século seguinte ao surgimento da Royal, portanto já no século XVIII, 

aproximadamente por volta do ano 1750, existiam, aproximadamente, 10 revistas científicas 

sendo publicadas. Em 1850 esse número subiu para cerca de mil publicações e em 1900 o 

número atingiu cerca de 10 mil títulos (CARACA, 2003). Apenas no século XIX, surgiu a 

primeira Sociedade Científica dos Estados Unidos, a National Academy of Science, em 1863. 

 

[...] as Sociedades Científicas foram o grande vetor [...] de geração do 
conhecimento, nas principais áreas do saber, e de sua troca e difusão, pois 
eram um espaço permanente de intercâmbio. (ALVIM, 2003, p. 51). 

 

De acordo com Albagli (1996) somente com as perspectivas trazidas com a primeira e 

a segunda Revolução Industrial, respectivamente nos séculos XVIII e fins do século XIX, é 

que os efeitos práticos da pesquisa científica começaram a se fazer sentir de forma mais 

direta, pois houve um aumento da consciência social das possíveis aplicações da ciência para 

o progresso econômico. Porém, apenas no pós II Guerra Mundial é que aconteceu a 

transformação total na relação entre ciência e sociedade.  

 

As perspectivas de rápida aplicação do conhecimento científico propagaram-
se da física para todos os campos do saber: materiais sintéticos foram 
desenvolvidos para substituir matérias-primas escassas; novas drogas 
passaram a ser produzidas (especialmente a penicilina); desenvolveram-se 
novas técnicas de defesa (por exemplo, o radar). (ALBAGLI, 1996, p. 396-
397). 

 

Enquanto na Idade Média a religião e as escrituras sagradas ocuparam um lugar 

primordial na sociedade de então, na Idade Moderna, com a ascensão do capitalismo, é a 

ciência que passa a ocupar esse papel central. Price (1976) acredita que se a ciência moderna, 

desde o seu início, ainda no século XVII, prospera de forma contínua e veloz, o que marca a 

ciência contemporânea é a ocorrência dos acontecimentos científicos em proporções 

inestimáveis. A história da ciência revela, assim, o aumento exponencial de novas idéias e 

teorias. No século XX, portanto, a ciência começa a fazer parte efetiva do funcionamento 

social e, devido a isso, de acordo com Albagli (1996, p. 397), ocorre o “aumento das atenções 

sobre a necessidade de melhor informar a sociedade a respeito da ciência e de seus impactos”.   

Dessa forma, com o intuito de propalar as conseqüências positivas da ciência para o 

desenvolvimento social, ou seja, no processo que envolve a comunicação da ciência, a 

comunidade científica utiliza dois procedimentos comunicacionais distintos:  
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◙ comunicação primária; 

 

◙ comunicação secundária.  

 

De acordo com Epstein (2002, p. 85), a primária “se dirige aos colegas da mesma 

especialidade [e] utiliza conceitos e linguagens específicas”, isto é, equivale à disseminação 

científica. Para Targino (2006, p. 61) “a circulação inicial, entre os pares, assegura o selo de 

autenticidade e a validade científica, fornecida pelo editor e pelos avaliadores das publicações 

científicas”, ou seja, a comunicação primária gera o reconhecimento do cientista dentro da 

própria comunidade científica. Já a comunicação secundária é dirigida ao público leigo, ou 

seja, é o campo da divulgação ou popularização da ciência, visto que “os resultados precisam 

alcançar a sociedade como um todo [pois] a sua aprovação é imprescindível ao 

desenvolvimento da C&T e à credibilidade das funções do cientista” (TARGINO, 2006, p. 

62). Epstein (2002), corroborando o pensamento de Jacobi e Schiele (1988), acrescenta ainda 

a comunicação didática e ressalta, de forma bastante elementar, que: 

 

◙ a comunicação primária da ciência é dirigida de quem sabe para quem sabe;  

 

◙ a comunicação didática parte de quem sabe para quem não sabe, mas que vai 

saber;  

 

◙ a comunicação secundária também parte de quem sabe para quem não sabe, 

mas que talvez nunca vá saber.  

 

Isto demonstra que enquanto a comunicação didática, via de regra, consegue que o 

conhecimento científico seja apreendido, a comunicação secundária nem sempre atinge essa 

finalidade.  

Os três tipos são importantes e cada um deles possui suas especificidades. No caso da 

comunicação primária, por exemplo, o seu aprimoramento “é um dos fatores que contribuem 

para o crescimento quantitativo e qualitativo da produção científica e, consequentemente, para 

o desenvolvimento cultural, social, econômico e tecnológico do país” (EPSTEIN, 2002, p. 

83). No caso da comunicação secundária, ou seja, aquela que populariza o conhecimento 

científico, Bueno (1984) acredita que deve cumprir objetivos específicos, quais sejam:  
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(a) educacional, com o intuito de tornar a ciência mais compreensível ao público 

leigo; 

 

(b) cívico, para despertar nos cidadãos a consciência da importância da ciência na 

sociedade; 

 

(c) mobilização popular, com a finalidade de incentivar a participação da 

sociedade na formulação de políticas científicas que gerem benefícios sociais. 

 

A DC possui, dessa forma, importante papel social. A seguir, a visão de alguns autores 

sobre as variadas funções alcançadas por ela: 

 

Satisfazer a curiosidade de leitores sobre os fenômenos do Universo, 
oferecer dicas e conselhos na área de saúde e informática e, até mesmo, 
compensar o que o campo da educação parece deixar a desejar em relação ao 
ensino da ciência. (OLÍMPIO, 2006, p. 17). 
 
A divulgação científica reflete a preocupação para com a transformação do 
conhecimento, adquirido pelo ser humano, em processos e produtos capazes 
de melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade brasileira e, no que 
couber, da humanidade. O que é, em essência, a sua principal finalidade. 
Sem essa divulgação, a Ciência se restringe aos próprios laboratórios que a 
geram, ou, então, as políticas científicas ficam trancafiadas em burocráticos 
gabinetes, sem chegar ao seu destino original. (VICTORELLI, 2003, p. 101).  

 

Mas, o processo de divulgação da ciência não ocorre em igual proporção entre as 

nações, uma vez que os países ricos e desenvolvidos estão na vanguarda da DC enquanto os 

países pobres e periféricos não atingem o mesmo patamar. Esse fato é conseqüência natural da 

própria produção do conhecimento científico que, neste caso, reflete a seguinte lógica de 

proporcionalidade: quem produz mais ciência consequentemente também divulga mais. 

Constata-se, no entanto, que “o bloco dos países desenvolvidos são responsáveis por mais de 

90% da produção científica, apesar de representarem só 20% da humanidade” (ALVIM, 2003, 

p. 54). Reforçando essa lógica alguns autores como Targino (2006, p. 63) acreditam que 

 

A divulgação científica nos ditos países periféricos difere em confronto com 
as nações desenvolvidas. As distinções advêm das disparidades entre as 
condições de vida dos povos e, ainda, da desigual apropriação dos resultados 
da revolução científica, desde o seu início, no século XVII. São entraves de 
natureza educacional, cultural e social. Dificultam a recepção da ICT, além 
das barreiras econômicas e políticas, que obstaculizam a efetivação da 
vulgarização da ciência, do ponto de vista financeiro e institucional. 
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Outro ponto de visível diferenciação entre a DC praticada nos países ricos daquela 

praticada nos países periféricos é o próprio grau de alfabetização científica entre os indivíduos 

dos dois tipos de nações. Enquanto nos países desenvolvidos os cidadãos são mais 

“cientificamente alfabetizados” nas nações pobres isso não ocorre. Embora, como admite 

Leite (2001), nos EUA o grau de desinformação sobre genética, por exemplo, ainda seja 

elevado, visto que apenas 21% dos cidadãos são capazes de definir o desoxyribonucleic acid 

(DNA), no Brasil a ausência de conhecimento científico vai mais além. Para reiterar seu 

posicionamento, o referido autor cita pesquisa de opinião do Instituto Datafolha envolvendo a 

população de São Paulo, logo depois do anúncio da finalização do processo de seqüência do 

genoma humano, vastamente noticiado nos grandes jornais do Brasil e do mundo em junho de 

2001. De acordo com a pesquisa do Datafolha, naquela ocasião, somente 4% dos 

entrevistados sabiam expressar algum tipo de conhecimento sobre o genoma. E, contrariando 

as expectativas, os dados revelam que o nível de escolaridade dos entrevistados não funciona 

como mecanismo que melhora tal situação, pois dentre aqueles que possuem curso superior, 

apenas 17% apresentaram respostas admissíveis.   

Dessa forma, Leite (2001) apresenta três fatores que podem funcionar como 

empecilhos à DC, quais sejam: 

 

► a ignorância de base – requer um apreciável esforço para esclarecer noções 

fundamentais, geralmente, desconhecidas mesmo entre intelectuais;  

 

► a ignorância sobre o que está acontecendo – demanda uma explicitação muito 

mais criteriosa e consistente sobre determinados assuntos de grande 

repercussão, como é o caso da pesquisa genética; 

 

► a ignorância das implicações – necessita investigar e divulgar as implicações 

éticas, jurídicas, sociais e políticas das biotecnologias.  

 

Os três aspectos citados por Leite (2001) como entraves à DC passam, 

inevitavelmente, por questões que necessitam de políticas públicas governamentais com foco 

na efetiva alfabetização científica dos cidadãos. Pois, como acredita Epstein (2002), esta, 

além de favorecer o exercício da cidadania, desperta a vocação para a investigação científica 

entre jovens, incorporando três componentes, descritos por Bauer (1994):  
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(a) fundamentos sobre conceitos e temas centrais da ciência;  

 

(b) noções sobre a atividade científica; 

 

(c) reconhecimento da função social da C&T. 

 

Alguns autores, a exemplo de Targino (2006, p. 68), acreditam que nos países 

desenvolvidos a DC oferece aos cidadãos a possibilidade de discutir “criticamente e 

criativamente o avanço científico-tecnológico da sua nação e do mundo”. Nas nações ricas, 

via de regra, a DC atinge níveis satisfatórios no sentido de instruir a população para as 

questões mais usuais vivenciadas no cotidiano dos indivíduos. Como adverte Mayor (1998, p. 

131) “é claramente impossível dar a cada pessoa uma compreensão profunda de todas as áreas 

importantes e controversas da ciência e da tecnologia”, até porque cada cientista só domina 

profundamente a sua área de atuação, porém, possui a convicção de que, se assim desejar, 

pode entender de outros assuntos fora do seu campo de conhecimento. Esta confiança, no 

entanto, não é compartilhada pelos não-cientistas (MAYOR, 1998).  

 

É essa confiança que devemos tentar difundir mais amplamente. A prova é 
que quando as ideias científicas tratam dos interesses e das preocupações das 
pessoas, elas mostram uma impressionante capacidade de localizar 
informações e de traduzi-las de forma a que sejam úteis. Um exemplo disso 
são as conferências anuais sobre a Aids [...]. (MAYOR, 1998, p. 131). 

 

É preciso, então, promover essa aproximação entre ciência e população, expondo a 

aplicabilidade imediata dos conhecimentos científicos na vida das pessoas, para, dessa forma, 

despertar nelas interesse imediato por algo que lhes parece real, acessível e útil. 

  

2 Divulgação científica (DC) no Brasil 

 

Quando se observa, grosso modo, o histórico da DC brasileira, esbarra-se em vários 

fatores que contribuem para colocar o nosso país no patamar das nações periféricas. É 

possível destacar, ainda que sem base empírica, mas com fundamento na bibliografia que trata 

da questão, duas limitações básicas que dificultam uma DC eficiente no Brasil, quais sejam:  

 

◙ não existe preocupação efetiva dos governos em criar mecanismos que 

favoreçam a alfabetização científica dos cidadãos, contribuindo para torná-los 
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mais interessados, conscientes e participativos nas questões que envolvem o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país; 

 

◙ as políticas públicas que envolvem C&T ainda não favorecem, de forma 

efetiva, a inserção dos cidadãos para opinar sobre onde, quando e como investir 

em C&T.  

 

E mais, muitas vezes o cidadão comum encontra-se mesmo despreparado 

culturalmente para participar do processo de elaboração das políticas públicas para a área, 

pois “sem conhecer um pouco de filosofia de ciência, da história social da ciência, de seus 

mecanismos indutores e usos sociais, como estabelecer um patamar mínimo de entendimento 

e de compartilhamento dos benefícios e riscos envolvidos no fazer ciência?” (CALDAS, 

2010, p. 33). Nesse caso, de acordo com Mayor (1998, p. 132), as lideranças políticas, seja no 

âmbito local, nacional ou mesmo internacional, precisam reconhecer a “responsabilidade por 

relegar a ciência a um gueto de especialismos estreitos, apesar de sua importância central no 

mundo à nossa volta”. Os governos quando agem no sentido de possibilitar a participação dos 

cidadãos no processo de construção das políticas públicas de C&T não operam de maneira 

eficaz. 

 

a inserção recente de audiências públicas no processo de governança, em que 
apenas alguns setores têm assento para explicar ao público leigo o que está 
sendo feito, também não pode ser reconhecida como democrática ou 
participativa, uma vez que não possibilita, de fato, a necessária reflexão 
sobre o tema em discussão. Afinal, o conhecimento não se constrói apenas 
com informações, mas, sobretudo, com o debate do contraditório e com 
tempo mínimo de reflexão para a tomada de decisão e escolhas conscientes. 
(CALDAS, 2010, p. 34). 

 

Diante desse panorama, a DC praticada no Brasil, ainda que venha crescendo, tem 

muito que amadurecer, para atingir o patamar daquela praticada nos países ricos e 

desenvolvidos, onde a alfabetização científica, por exemplo, é realizada já entre as crianças, 

despertando nelas o interesse pela ciência, fazendo com que cresçam conscientes da sua 

importância e tornando-as, inevitavelmente, adultos que contribuem para o próprio 

desenvolvimento da nação em que vivem.      
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2.1 O início 

 

No Brasil, os primórdios da DC coincidem com a chegada da imprensa ao país, no 

início do século XIX. Quem primeiro divulgou informações científicas no nosso país foi 

Hipólito José da Costa Pereira, que, como afirma Melo (2003a), pode ser considerado o 

fundador do Jornalismo Brasileiro e precursor do Jornalismo Científico no Brasil, pois editava 

o mensário Correio Braziliense, que começou a circular em 1808 e sobreviveu até 1822. Melo 

(2003a, p. 29) assim define o Correio: “trata-se de publicação essencialmente política, que 

abriu espaço para a informação de natureza científica”.  

De acordo com Melo (2003a) há outro aspecto que comprova o papel de Hipólito da 

Costa como pioneiro da DC no Brasil: 10 anos antes do lançamento do Correio, ele foi 

enviado em missão diplomática para os EUA, a serviço da Coroa Portuguesa, a fim de 

observar a economia agrícola norte-americana e verificar quais inventos científicos e 

tecnológicos eram possíveis de serem usados no Brasil, na época Colônia de Portugal, tendo 

anotado cuidadosamente todas as impressões a respeito dessa viagem. Os frutos de sua missão 

diplomática podem ser observados nos relatos jornalísticos por ele produzidos:  

 

(a) As Cartas de Ofício, que se configuram como breves notícias dos fatos 

observados;  

 

(b) A Memória da Viagem, uma autêntica reportagem sobre suas descobertas;  

 

(c) O Diário de Viagem, semelhante ao livro-reportagem, com anotações sobre os 

acontecimentos e personagens.  

 

Para Melo (2003a, p. 37) “os dois primeiros assumem explicitamente a natureza de 

informações técnico-científicas, enquanto o terceiro tem caráter mais abrangente”. Os três 

relatos resultam no livro Diário de Minha Viagem à Filadélfia (1798-1799), onde Hipólito 

registra o amanhecer da C&T na nação norte-americana e “demonstra capacidade de 

percepção das invenções científicas e dos processos de difusão coletiva vigentes naquela 

sociedade, ao mesmo tempo em que faz referências ao contexto colonial europeu” (MELO, 

2003a, p. 29). 
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Elas permaneceram inéditas até a metade do século XX, quando foram 
divulgadas quase simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. O 
escritor brasileiro Alceu de Amoroso Lima as descobriu em Évora, mandou 
copiar e publicar no Brasil, em 1955, sob o patrocínio da ABL – Academia 
Brasileira de Letras. Por sua vez, a Universidade da Pensilvânia selecionou 
trechos do Diário e providenciou a tradução para a língua inglesa, 
reproduzindo-os, com prefácio do professor Robert C. Smith, na revista The 
Pennsylvania Magazine of History and Biography, em janeiro de 1954. 
(RIZZINI, 1957 apud MELO, 2003a, p. 35). 

 

Durante sua viagem aos EUA Hipólito da Costa cultivou as mais diversas fontes de 

informação:  

 

(1) cientistas amadores, isto é, pessoas que realizavam experimentos em 

laboratórios domésticos;  

 

(2) personalidades publicamente reconhecidas, em geral ligadas ao mundo 

acadêmico ou reconhecidas por significativas publicações;  

 

(3) a imprensa diária e a especializada;  

 

(4) instituições culturais, como bibliotecas, universidades, museus e hospitais, 

dentre outras.  

 

Geralmente, escolhia seus informantes pela credibilidade científica que estes possuíam 

e cuja confiança ele conquistava facilmente. Não ficou restrito a apenas e tão somente relatar 

os fatos observados, mas interpretou-os. Como bem ressalta Melo (2003a, p. 40) a observação 

científica de Hipólito “não se limita aos itens que lhe foram entregues antes da viagem”. É por 

isso que, entre os mais variados temas que envolvam C&T, escreveu sobre aqueles que ele 

julgava inovadores e de interesse público, como: a cultura do algodão, sementes de árvores, 

saúde pública, questões ecológicas etc.  

Esses relatos da viagem de Hipólito aos EUA não foram amplamente divulgados para 

a coletivamente, pois permaneceram por um bom tempo com circulação restrita, talvez pelo 

caráter de documentos diplomáticos destinados exclusivamente para a leitura das autoridades, 

por isso, de acordo com Melo (2003b), essas peças informativas não podem ser classificadas 

rigorosamente como jornalísticas, mas o referido autor prefere 
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classificá-las, portanto, como peças de divulgação científica, antecipando-se 
ao jornalismo científico que ele [Hipólito] viria a praticar no período 1808-
1822 nas páginas do “Correio Braziliense”, onde existe a convergência dos 
três elementos essenciais ao Jornalismo: atualidade, periodicidade e difusão 
coletiva. (MELO, 2003b, p. 314, grifos nossos). 

 

Massarani (1998, p. 32) afirma que a partir da década de 20 do século XIX, com a 

franca entrada de livros no Brasil, antes censurados, “textos e manuais ligados à educação 

científica, embora em número reduzido, começaram a ser publicados ou, pelo menos, 

difundidos no país”. Mesmo nos anos anteriores à Independência do Brasil “interesses 

nacionalistas estavam presentes em muitos brasileiros formados no exterior que viam na 

ciência e nas técnicas [...] uma possibilidade de avanço econômico para o país que pretendiam 

construir” (MASSARANI, 1998, p. 34). 

A partir da segunda metade do século XIX as atividades de DC aumentaram 

substancialmente em todo o mundo, devido, sobretudo, ao progresso técnico gerado pelas 

conquistas advindas com a segunda revolução industrial na Europa. O Brasil, ainda que em 

menores proporções, também foi atingido por esse sopro de otimismo, embora até o período 

final do Segundo Reinado, a produção de pesquisas científicas tivesse um caráter tímido, 

sendo praticada por um número restrito de pessoas e, em geral, em áreas bem restritas do 

conhecimento. Como bem alerta Massarani (1998, p. 33) 

 

o quadro geral da instrução pública e da educação científica era 
extremamente restrito e limitado a uma pequena elite, mas o interesse de D. 
Pedro II pela ciência favoreceu algumas das atividades ligadas à difusão dos 
conhecimentos. Elas tinham como característica marcante a idéia de 
aplicação das ciências às artes industriais. 

 

Ainda de acordo com Massarani (1998) destacam-se algumas publicações do período, 

merecedoras de ênfase pela DC, mesmo incipiente, que praticavam no nosso país, quais 

sejam:  

 

◙ Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes (1857) – era trimestral, 

com textos produzidos pela própria equipe e também artigos extraídos de 

outras publicações nacionais e estrangeiras; 

 

◙ Revista do Rio de Janeiro (1876) – de circulação mensal, tinha como propósito 

resumir os principais progressos das ciências; 
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◙ Sciencia para o Povo (1881) – circulava semanalmente e, como o próprio nome 

sugere, apresentava caráter mais popular, reunindo uma coletânea de obras de 

ciências popularizadas por renomados escritores da época;  

 

◙ Revista do Observatório (1886) – mensal e tinha como objetivo expor as 

descobertas e os avanços nas áreas de astronomia, meteorologia e física. 

 

Uma característica comum entre essas publicações era o fato de que os textos 

apresentavam difícil entendimento para o público não especializado. Em outros aspectos elas 

se diferenciavam. Enquanto a Revista do Observatório preocupava-se em demarcar as áreas 

científicas que iria explorar, as outras revistas citadas anteriormente juntavam ciências, letras 

e artes. Assim, pode-se afirmar que a Revista do Observatório era genuinamente científica, 

enquanto a Revista Brazileira, a Revista do Rio de Janeiro e a Sciencia para o Povo, embora 

divulgassem ciência, não o faziam com exclusividade, mas adentravam-se também em outras 

áreas. Outras diferenças marcantes podem ser observadas nessas publicações: 

 

A Revista do Observatório traz uma disposição dos textos bem atual, 
distribuída em colunas, ao contrário da Revista do Rio de Janeiro e da 
Revista Brazileira, que têm a aparência de livro. A Revista do 
Observatório apresenta inúmeras ilustrações, enquanto que a Revista 
Brazileira publica poucos desenhos. A Revista do Rio de Janeiro não traz 
figuras de qualquer espécie. (MASSARANI, 1998, p. 39, grifos nossos). 

 

Porém, a iniciativa mais inovadora no intuito de popularizar a ciência no Brasil do 

final do século XIX surge, no entanto, em 1873, que foi a instalação das Conferências 

Populares da Glória. Eram conferências realizadas nos salões de escolas públicas da freguesia 

da Glória no Rio de Janeiro, que duraram mais de vinte anos e que debateram os mais 

diversificados temas, como: teoria evolucionista de Darwin-Wallace, períodos glaciais, 

origem da Terra, responsabilidade médica, doenças, bebidas alcoólicas, língua portuguesa, 

entre outros (MASSARANI, 1998). Algumas dessas Conferências foram posteriormente 

transformadas numa coletânea impressa intitulada Conferências Populares. 

 Outras iniciativas também merecem destaque. É o caso dos Cursos Públicos do 

Museu, que começaram a funcionar a partir de 1876, sendo ministrados no Museu Nacional, 

por especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Neste caso, houve 

preocupação dos organizadores dos Cursos em deixá-los de fácil entendimento para o grande 

público. Várias outras iniciativas de divulgar ciência no Brasil aconteceram ainda no século 
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XIX, como a pioneira DC praticada pelo Correio Braziliense, mas elas não se configuram 

apenas e tão somente como DC, mas já assumem caráter de Jornalismo Científico24. 

Entretanto, na última década do século XIX e nos primeiros anos do século XX houve 

uma significativa redução nas atividades de DC praticadas no nosso país, dessa forma, como 

relata Massarani (1998, p. 48-49) “as conferências e os cursos populares não mais ocorreram, 

o envolvimento de cientistas e professores com essas atividades decresceu e o número de 

revistas e artigos referentes à divulgação científica diminuiu”. 

A DC só viria a tomar novo fôlego no Brasil a partir da década de 20 do século 

passado, pois houve, novamente, por parte dos intelectuais da época, um súbito interesse pela 

DC, que começou a se delinear com a própria criação da Sociedade Brasileira de Ciências 

(SBC), ainda em 1916, depois transformada, em 1922, na Academia Brasileira de Ciências 

(ABC). Começam a surgir também as primeiras iniciativas no sentido de criar as faculdades 

de filosofia, ciências e letras, promotoras dos impulsos da ciência no Brasil.  

 

2.2 A realidade atual 

 

A DC brasileira, assim como em outros países, sofre ciclos de expansão e 

encolhimento. Massarani (1998, p. 145) aponta que alguns fatores internos à própria ciência 

justificam esse movimento cíclico, como “a existência de verdadeiras revoluções científicas 

ou tecnológicas nas proximidades dos períodos de surtos intensos de divulgação da ciência”. 

No que se refere à DC praticada no Brasil do século XX, depois da ebulição da década 

de 20, houve uma redução, que se manteve praticamente até a década de 80. Destacam-se 

duas grandes exceções a esse período:  

 

- o surgimento da SBPC, no final dos anos 40, que tem como objetivo primordial 

contribuir para a divulgação da ciência de forma vasta e de nível elevado;  

 

- a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, que posteriormente, em 

1974, passou a chamar-se Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, mantendo a mesma sigla CNPq. 

                                                 
24 O Capítulo IV (Cientistas, Jornalistas e o Jornalismo Científico) desta tese discute a prática do JC no Brasil, 
inclusive com abordagem histórica desde o seu início até os dias atuais. 
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Dessa forma, a partir dos anos 80, a DC brasileira começa a despontar no campo vasto 

do JC, quiçá como uma vertente embutida na própria mídia especializada em divulgar ciência. 

Assim, surgem revistas específicas de DC, como a Ciência Hoje, publicada pela SBPC, e a 

Ciência Ilustrada, da Editora Abril. Na década seguinte surgem as revistas Globo Ciência, da 

Editora Globo, e a Superinteressante, da Editora Abril, além de programas televisivos como o 

Globo Ciência, da TV Globo, e o Estação Ciência, da extinta TV Manchete. A partir de então, 

os veículos de divulgação específica em ciência vêm aumentando consideravelmente em 

quantidade e qualidade. Porém, alguns fatores ainda funcionam como entraves à divulgação 

da ciência brasileira. Nesse sentido, Oliveira (2002, p. 40) destaca “a forte influência de 

fontes originárias dos países desenvolvidos no noticiário nacional”. Isto compromete a 

divulgação da C&T genuinamente nacional. 

 

Não podemos negar a importância dos temas de C&T dos países 
desenvolvidos para a prática do JC. No entanto, é necessário buscar 
equilíbrio na divulgação das informações para que a sociedade brasileira 
conheça o que está sendo realizado no país e adquira a capacidade de fazer 
julgamentos racionais sobre a importância da C&T. (OLIVEIRA, 2002, p. 
41). 

 

É importante, sim, que a sociedade brasileira esteja mesmo informada sobre o que está 

sendo pesquisado nos países ricos, mas a produção científica internacional não pode e nem 

deve ser predominante, colocando à margem a divulgação da C&T aqui produzida.  

Outros autores, como Pereira (2003), acrescentam que grande parte das experiências 

bem sucedidas da DC no Brasil fica limitada a um público urbano, localizado, de forma 

predominante, no eixo Sul / Sudeste e que possui certo grau de formação acadêmica. 
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Capítulo IV 

 

CIENTISTAS, JORNALISTAS E O JORNALISMO 

CIENTÍFICO (JC) 
 

Para ser um indivíduo autônomo e um cidadão 
participativo em uma sociedade altamente tecnicizada 
deve-se ser científica e tecnologicamente 
“alfabetizado” [...] Sem certas representações que 
permitem apreender o que está em jogo no discurso 
dos especialistas, as pessoas se arriscam a se verem 
tão indefesas quanto os analfabetos em uma sociedade 
onde reina a escrita. (FOUREZ, 1995, p. 222).  

 

Antes de explanar sobre jornalismo especializado (JE), faz-se necessário conceituar o 

Jornalismo, de maneira geral, enquanto atividade que domina as sociedades contemporâneas 

e, por isso mesmo, indissociável das práticas cotidianas dos indivíduos que delas fazem parte. 

É impossível, pois, nos dias atuais, conceber a própria dinâmica social, cultural, econômica e 

política sem o Jornalismo. É imperativo, pois, inseri-lo nesse contexto. 

Há uma infinidade de conceitos, de estudiosos da área, que enquadram o Jornalismo 

como atividade indispensável da atualidade. No caso do jornalismo brasileiro, vale ressaltar o 

pensamento de autores como Melo (1985), Rossi (1998) e Noblat (2004). 

 

[...] o jornalismo é concebido como um processo social que se articula a 
partir da relação (periódica / oportuna) entre organizações formais (editoras / 
emissoras) e coletividades (públicos receptores), através de canais de difusão 
(jornal / revista / rádio / televisão / cinema) que asseguram a transmissão de 
informações (atuais) em função de interesses e expectativas (universos 
culturais ou ideológicos). (MELO, 1985, p. 10, grifos nossos). 
 
[...] é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus 
alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e 
que usa uma arma de aparência extremamente inofensiva: a palavra [...] mas 
uma batalha nem por isso menos importante do ponto de vista político e 
social. (ROSSI, 1998, p. 7, grifos nossos). 
 
Jornalismo não é obra exclusiva de jornalistas. Tanto quanto nós, os leitores 
são também responsáveis pelo bom ou mau jornalismo que fazemos. 
Porque eles têm o poder, e todo o poder. Podem comprar um jornal se 
quiserem. E se quiserem, podem deixar de comprá-lo. (NOBLAT, 2004, p. 
21, grifos nossos). 
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Os três conceitos apresentam em comum o fato de destacarem a responsabilidade 

social do jornalismo, à medida que ele existe visando atingir os consumidores finais da 

informação, que, como acredita Noblat (2004), são responsáveis “pelo bom ou mau 

jornalismo”, pois possuem o poder de escolher o que irão consumir. Rossi (1998) ressalta a 

importância do jornalismo “do ponto de vista político e social”. Melo (1985) vê o jornalismo 

como “processo social” que, para acontecer, necessita da articulação entre produtores e 

receptores da informação. E mais, a definição / escolha do que será produzido (tipo e / ou 

natureza da notícia) é feita de acordo com os interesses e as expectativas do público 

consumidor das notícias. Essas expectativas, no entanto, obedecem a critérios editoriais 

pontuais, dirigidos por interesses econômicos que sustentam as empresas jornalísticas e 

garantem seus lucros. É, fundamentalmente, esse aspecto que caracteriza o jornalismo na 

contemporaneidade, tanto aquele praticado em nível mundial como o brasileiro. 

No caso específico do Brasil nem sempre a prática do jornalismo ocorreu dessa forma, 

ou seja, pautada por interesses estritamente comerciais. Pois, de acordo com Bahia (1990), a 

história do jornalismo brasileiro pode ser dividida em quatro fases, a saber: 

 

a) fase inicial (de 1808 a 1880), caracterizada pela predominância de ideais 

sociais, em detrimento dos valores econômicos, bem como a prevalência do 

caráter artesanal da imprensa, quando os jornais eram produzidos sem apuro 

técnico e sem muito compromisso com os leitores, visto que, muitas vezes, não 

tinham nem mesmo periodicidade regular; 

 

b) fase de consolidação (de 1880 ao início do século XX), tem como característica 

fundamental a passagem do caráter artesanal, da fase anterior, para o caráter 

industrial, quando os jornais passam a ter preocupação mais aguçada com a 

qualidade gráfica do que é produzido e com os próprios leitores;   

 

c) fase moderna (aproximadamente dos anos 30 do século XX ao final dos anos 

80 do mesmo século), caracterizada pelo progresso dos meios de comunicação 

como empresas capitalistas, principalmente, os veículos impressos.  

 

d) fase contemporânea (do final dos anos 80 do século passado aos dias atuais), 

caracteriza-se, fundamentalmente, pelo caráter mercadológico da produção 

noticiosa. 
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É importante ressaltar, como destaca Targino (2006, p. 33), que essa “demarcação 

temporal nem é rígida nem incontestável”. Assim, como já observado, a fase atual 

(contemporânea) do jornalismo brasileiro segue o que acontece, de maneira veemente, no 

resto do mundo. Isto é, a notícia tem apelo, perante os consumidores, de produto que deve ser 

vendável e rentável. Ou, de acordo com Marcondes Filho (1989, p. 13), “a notícia é a 

informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, emocionais e 

sensacionais”. 

      

1 Jornalismo especializado (JE): conceito e funções 

 

O jornalista da atualidade, na maioria das vezes, conduz sua atuação profissional 

driblando o atropelo estabelecido pelas rotinas produtivas das empresas de comunicação, 

tendo que escrever sobre assuntos distintos, em curto espaço de tempo, e sem preparo 

suficiente para, em muitos casos, discorrer sobre temas complexos. 

 

A imprensa brasileira ainda não venceu a regra não escrita de que o 
jornalista é um especialista em generalidade. Ou, em outras palavras, um 
sujeito que sabe pouco de muitas coisas. Essa teoria empurra o jornalista 
num dia para uma entrevista sobre urbanismo, no dia seguinte para uma 
reportagem sobre energia nuclear, no terceiro dia para uma entrevista com, 
digamos, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, um dia 
depois para um trabalho sobre transporte de massa – e assim por diante. 
(ROSSI, 1998, p. 70-71, grifos nossos). 

 

Algumas vezes, o jornalista já chega ao mercado de trabalho com várias insuficiências 

impostas por uma formação básica, ou mesmo universitária, deficiente e ainda tem que se 

deparar com uma prática que requer dele uma postura de “especialista em generalidade”, 

como define Rossi (1998).  

É por isso que, nos dias atuais, a especialização deve surgir como uma opção a essa 

defasagem, à medida que oferece ao jornalista especialista em determinado tema o 

aprofundamento cada vez maior e melhor, fazendo-o definir um foco para uma área específica 

de atuação. Um jornalista especialista não significa, necessariamente, um profissional 

limitado e restrito especificamente à sua área de atuação. A especialização também não 

representa um entrave limitador a uma formação ampla e de qualidade, mas constitui a 

perspectiva de que o domínio de um tema específico faz com que o jornalista sinta-se mais 

seguro e preparado para realizar suas atividades buscando excelência no que pratica. 
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Porém, para satisfazer os imperativos econômicos que visam, sobretudo, à 

lucratividade, as empresas de comunicação, muitas vezes, atropelam algumas posturas que 

deveriam ser adotadas na consolidação de uma prática jornalística de qualidade. Dessa forma, 

garantir o lucro, em muitos casos, significa abdicar, por exemplo, da especialização dos 

jornalistas que trabalham nos veículos. Atualmente, com a não-obrigatoriedade do diploma de 

Jornalismo para o exercício da profissão, ficou mais fácil, principalmente para os veículos 

impressos, recorrer ao profissional especialista em determinada área do conhecimento, para 

escrever sobre a especialidade que domina, do que exigir um jornalista especialista no tema. 

Dessa forma, Rossi (1998) alerta que essa é uma fórmula discutível, pois 

 

[...] geralmente (há exceções que apenas confirmam a regra) os especialistas 
escrevem para especialistas e não para o público em geral. Seus artigos 
acabam sendo herméticos, indecifráveis para quem não tenha uma razoável 
formação científica sobre o tema – e o trabalho jornalístico deveria ser 
exatamente o oposto, ou seja, leva informações e análises aos não iniciados 
sem, entretanto, cair num primarismo que se torne maçante para os que 
detêm algum conhecimento no ramo. (ROSSI, 1998, p. 72). 

 

No caso das matérias sobre C&T é até oportuna a participação de especialistas da área 

para discorrer sobre assuntos específicos e que envolvem certa complexidade, mas isso deve 

ser feito prioritariamente nas publicações voltadas para um público com nível informacional 

mais elevado. Nas publicações dirigidas para um público eminentemente leigo, que detêm 

pouco ou quase nenhum conhecimento prévio sobre o tema, a presença do jornalista 

especialista em C&T é fundamental. 

Embora todos esses problemas ainda existam e não tenham ficado de vez no passado 

da prática jornalística brasileira, grandes veículos apostam no JE como um nicho que gera 

lucros. Dessa forma, o crescimento do JE “é algo evidente quando verificamos o aumento das 

publicações especializadas, especialmente revistas, além dos suplementos diversificados 

presentes nos jornais” (ABIAHY, 2000, p. 5). 

Autores como Targino (1996, p. 50) acreditam, no entanto, que o desenvolvimento do 

JE não acontece exclusivamente por questões econômicas, mas que a especialização tem 

natureza psicossocial, pois “o ser humano tende a buscar pontos de interseção com o outro, o 

que pode acontecer via compartilhamento de informações congêneres”. Posicionamento 

reiterado por Abiahy (2000, p. 5) ao afirmar que “muito além de ser uma ferramenta mais 

eficaz de lucro [...] o jornalismo especializado é uma resposta a essa demanda por 

informações direcionadas que caracteriza a formação das audiências específicas”. Assim, 
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pode-se considerar que uma das funções básicas do JE é oferecer, a um público específico, 

informações aprofundadas sobre um tema bem peculiar. Nesse sentido,  

 

o papel de coesão social no jornalismo especializado passa a cumprir a 
função de agregar indivíduos de acordo com suas afinidades ao invés de 
tentar nivelar a sociedade em torno de um padrão médio de interesses que 
jamais atenderia à especificidade de cada grupo. (ABIAHY, 2000, P. 6).  

 

Há, dessa forma, um processo de identificação, de pessoas e / ou grupos sociais, com 

temas que giram em torno de interesses comuns. Nesse contexto, surgem as várias 

especialidades do jornalismo na atualidade. A seguir foram selecionadas cinco áreas do JE 

brasileiro com seus respectivos campos de cobertura: 

 
TABELA 4 

Jornalismo especializado (JE) brasileiro 
 

Especialidade Cobertura 

 

Jornalismo Científico 

 

Ciência e Tecnologia (C&T) 

 

Jornalismo Cultural 

 

 

Assuntos culturais em geral, como música, 

teatro, cinema, televisão etc. 

 

Jornalismo Econômico 

 

Assuntos ligados à economia, como mercado, 

bolsa de valores, câmbio etc. 

 

Jornalismo Esportivo 

 

Assuntos relacionados às modalidades 

esportivas de maneira abrangente 

 

Jornalismo Político 

 

Assuntos relativos às atividades políticas em 

geral 

     Fonte: Pesquisa direta. 
 

Vale ressaltar, porém, que a divisão temática feita anteriormente não é absoluta, pois, 

há, com certeza, grande quantidade de temas que podem contemplar várias outras 

especialidades, como o Jornalismo Popular, por exemplo, que “trabalha especificamente para 
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cobrir e reportar a respeito de assuntos referentes a um sindicato, uma central sindical e 

demais associações envolvidas com o ambiente de campanhas e decisões trabalhistas” 

(REBOUÇAS, 2010, on-line). Outro exemplo é o Jornalismo Internacional, especializado na 

ampla cobertura de temas estrangeiros, onde o jornalista especialista nesta área deve ter a 

responsabilidade de filtrar, entre a infinidade de assuntos provenientes das agências de 

notícias internacionais, os mais importantes conteúdos, a fim de não somente reproduzi-los, 

mas para deixar a informação mais acessível e condizente com a realidade de quem irá 

consumi-la. 

Além da abordagem, que contempla temas específicos, há também a abordagem para 

públicos específicos, que inclui diferenciações por gênero, faixa etária, classe social etc. Tais 

abordagens, no entanto, sempre levam ao mesmo caminho: demandas individualizadas de 

públicos particulares (TARGINO, 2006). É possível ainda incluir o jornalismo praticado para 

veículos específicos, com linguagens específicas, assim teremos:  

 

a) jornalismo de rádio: necessita de um texto simples e conciso, com uso de 

linguagem coloquial, visto que possui a proposta de dialogar com o ouvinte; 

 

b) jornalismo de revista: requer a elaboração de um texto mais arejado e a 

utilização de uma linguagem visual mais caprichada, pois estas são 

características específicas do veículo, na busca por atrair a atenção dos leitores 

(SCALZO, 2003); 

 

c) jornalismo de TV: a construção do texto precisa possuir sintonia com a 

imagem, ponto de destaque do veículo; 

 

d) jornalismo digital: trabalha, sobretudo, com a agilidade da informação e possui 

como ponto forte a interatividade, por isso demanda um texto dinâmico. 

 

Diante do exposto, observa-se, como previamente explicitado, a inegável importância 

da especialização para a prática do jornalismo de qualidade. É nessa conjuntura, portanto, que 

se destaca a relevância do JC, foco deste estudo e sobre o qual iremos discorrer a seguir.     
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2 Jornalismo científico (JC): conceito e tendências 

 

Visto que a DC é de inquestionável importância e utilidade para o desenvolvimento de 

uma sociedade, cabe, portanto, aos meios de comunicação, a função de grandes propagadores 

da ICT para os cidadãos em geral. Esse panorama justifica a incontestável importância do JC 

para o desenvolvimento da mídia atual, pois ele resulta da união de dois sistemas, o de C&T e 

o de comunicações, na tentativa de tornar claro para o público leigo as novas descobertas 

científicas e suas aplicações, como enfatiza Bueno (1985b), o que, em outras palavras, 

significa destacar a utilidade do JC para a sociedade e sua responsabilidade na propagação do 

conhecimento científico e tecnológico. 

Bueno (2010, p. 3) ressalta a importância de distinguir o JC da DC, pois embora esta 

última esteja, muitas vezes, associada è difusão de informações pela imprensa “ela extrapola o 

território da mídia e se espalha por outros campos ou atividades, cumprindo papel importante 

no processo de alfabetização científica”. 

Em termos conceituais, a expressão – jornalismo científico – desperta divergências e 

controvérsias, embora, consensualmente, todas as posições reiterem sua função e utilidade 

social. Para Santos (1979, p. 499), por exemplo, “é o processo pelo qual se transmite ciência 

ao grande público de uma forma acessível”. Em contraposição, Bueno (1985a) argumenta que 

a DC via meios de comunicação de massa fica reduzida à prática de transferir informação, 

legitimando o jornalismo como “atividade de mão única”, que transfere saberes. Além do 

mais, critica a expressão utilizada, com freqüência, pelos comunicólogos ao se referirem ao 

JC – “linguagem acessível ao grande público” –, por entender que não se pode definir qual é 

este tipo de linguagem e como ela pode atingir por igual um público não homogêneo, como 

acontece no âmbito nacional. Em sua visão, antes de conceituar o JC, é essencial, em primeiro 

lugar, definir o jornalismo, em termos amplos, como processo caracterizado essencialmente 

pela “atualidade, universalidade, periodicidade e difusão”. Ademais, como alerta Epstein 

(2002, p. 82), “o público, em geral, conhece a ciência menos por meio da experiência direta 

ou educação prévia do que através do filtro da linguagem e da imagética do jornalista”. 

De forma similar, o JC também está sujeito a disfunções, referenciadas por Bueno 

(1985b) e Melo (1982). Dentre elas, a conotação político-ideológica, resultante dos 

compromissos políticos e ideológicos subjacentes ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, ante o seu usual financiamento por grandes grupos econômicos, o que faz com 

que a ICT assuma, às vezes, a função de transmissora de um saber altamente comprometido 

com tais interesses.  
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Os autores fazem alusão, ainda, ao almanaquismo, compreendido como a tendência 

para reduzir a informação científica à curiosidade, ao mero registro de recordes, piadas etc., 

sem aprofundamento e criticidade. Também causa preocupação a ausência de uma mensagem 

didática e positiva, o que corresponde à falta de simplicidade na abordagem e de reforço aos 

aspectos positivos dos temas noticiados. Outra disfunção mencionada diz respeito à tendência 

à inexatidão, tanto por desconhecimento do assunto, por parte do emissor, quanto por 

generalização ou simplificação na abordagem dos fatos veiculados. É comum a atenção 

desproporcional aos elementos secundários da informação científica, com o intuito de causar 

maior impacto junto ao público, bem como a superficialidade e improvisação, geralmente, 

face à carência de especialização dos profissionais encarregados de cobrir as pautas ligadas à 

ICT. 

Analisando a literatura sobre a área, Bueno (1998) identifica a existência de quatro 

vertentes relacionadas ao JC: 

 

◙ primeira vertente: busca a identificação de problemas concretos que dificultam 

a prática da DC, de maneira geral, e do JC, de modo particular; 

 

◙ segunda vertente: abrange a prática da DC, analisando a cobertura geral da 

C&T realizada pela mídia de determinados países; 

 

◙ terceira vertente: visa sistematizar conceitos e problematizar a DC; 

 

◙ quarta vertente: analisa a prática do JC, inclusive, abordando o comportamento 

da mídia ao cobrir casos concretos. 

 

O autor adverte que, embora essas vertentes tenham vários pontos de convergências 

entre si, elas estão caracterizadas por propostas e intenções sutilmente distintas. A primeira 

vertente pode ainda ser agrupada em três categorias (BUENO, 1998, p. 211), que englobam os 

seguintes problemas: 

 

a) o relacionamento entre cientistas e jornalistas25, que envolve os conflitos e as 

divergências inerentes às áreas distintas de atuação desses profissionais;  

                                                 
25 Este aspecto é tratado com aprofundamento no item 3 (“Cientistas e jornalistas: parceiros ou concorrentes?”) 
deste Capítulo. 
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b) a decodificação do discurso científico, na maiorias das vezes complexo e pouco 

inteligível ao grande público; 

 

c) o caráter comercial dos veículos de comunicação, que priorizam a 

superficialidade e o sensacionalismo na abordagem dos temas relacionados à 

C&T. 

 

Esta última categoria, ou seja, a que diz respeito ao caráter comercial dos veículos, 

ainda é um dos fortes obstáculos à prática do JC no Brasil e no mundo. Grosso modo é 

possível destacar alguns desses empecilhos, como a ausência efetiva de editorias específicas 

para tratar das questões relacionadas à C&T. Mesmo quando elas existem os espaços são 

reduzidos, em detrimento de outros temas considerados mais importantes. O foco da 

abordagem, uma vez que prioriza a venda da notícia-mercadoria, utiliza aspectos impactantes, 

que, em muitos casos, podem ser traduzidos como sensacionalismo junto ao grande público.  

 

2.1 Um pouco de história 

 

Ainda que não seja possível demarcar rigidamente o início do JC, é possível inferir, 

com base em estudiosos da área como Burkett (1990b), que suas primeiras manifestações 

aconteceram ainda no século XVII, quando Henry Oldenburg26, considerado pelo referido 

autor o “pai” do JC, criou e sustentou por muitos anos a primeira revista científica, 

denominada Philosophical Transactions, que só vários anos após a sua criação passou a ser 

publicada pela Sociedade Científica britânica Royal Society. A Philosophical, editada até hoje 

pela Royal Society, continua abordando temas inéditos. Foi através de suas páginas, em 2008, 

que o ambientalista James Lovelock defendeu a recém-criada geoengenharia, prevendo “o 

combate ao aquecimento global com mega-projetos destinados a obstruir parte dos raios 

solares que chegam à terra” (SOUZA, 2010, p. 107).   

Tanto a imprensa européia, como a norte-americana, ainda nos séculos XVII e XVIII, 

passaram a divulgar inúmeras informações científicas e, nessa época, já começavam a surgir 

                                                                                                                                                         
 
26 Secretário da Royal Society (1660) era poliglota, o que facilitou a tradução de vários textos para o latim e o 
inglês. 
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também algumas publicações voltadas para o assunto. Mas, somente no século XIX 

apareceram, efetivamente, as primeiras revistas especializadas em ciência, como: 

 

a) American Journal of Science (Estados Unidos – 1818); 

 

b) Scientific American (Estados Unidos – 1845) 

 

c) American Naturalist (Estados Unidos – 1860) 

 

d) Nature (Inglaterra – 1869); 

 

e) Science News (Estados Unidos – 1878). 

 

Na primeira metade do século XX surge, nos Estados Unidos, o Science Service 

(1921), o primeiro serviço voltado à divulgação de notícias científicas, que depois se 

transformaria na revista Science News. Em 1934, também nos Estados Unidos, foi criada a 

National Association of Science Writers (NASW), uma associação composta por jornalistas 

científicos, preocupados em praticar JC com precisão e seriedade, o que favoreceu a 

profissionalização dos jornalistas americanos especializados na área de divulgação da ciência. 

Somente após a segunda Guerra Mundial começou a haver maior proximidade entre 

cientistas e jornalistas, “pois havia interesse mútuo de compreender vários campos da ciência, 

medicina e tecnologia [...] A ciência passou a fazer parte do mundo do debate público e do 

político também” (JURBERG, 2000, p. 62). 

 

2.2 A prática do JC no Brasil 

 

Como visto no Capítulo II (A Importância de Divulgar Ciência) desta tese, no Brasil, o 

pioneirismo do JC cabe a Hipólito José da Costa Pereira, através das páginas do jornal 

Correio Braziliense, que ele editou de 1808 a 1822 (MELO, 2003a). Em seguida, ainda no 

século XIX, surgiram várias publicações abordando assuntos relacionados à ciência, entre elas 

destacam-se: 

 

(1) O Patriota (1813); 
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(2) Nictheroy (1836); 

 

(3) O Guanabara (1850). 

 

Porém, como ressalta Massarani (1998), o final do século XIX e início do século 

passado apresentaram substancial queda na prática do JC nacional, pois “as conferências e os 

cursos populares não mais ocorreram, o envolvimento de cientistas e professores com essas 

atividades decresceu e o número de revistas e artigos referentes à divulgação científica 

diminuiu” (MASSARANI, 1998, p. 48-49). Fato observado também em nível mundial. 

Na segunda década do século XX, contudo, com o surgimento do rádio em nosso país, 

o JC brasileiro consegue novo impulso. A criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 

1923, que, além de objetivos educativos, tinha o propósito de difundir ciência, contribuiu 

efetivamente para essa guinada.  

 

Era objetivo de seus criadores manter, na sede, uma biblioteca, uma sala de 
cursos e de conferências, um laboratório de ensaios científicos para seus 
membros e uma estação emissora (broadcasting) para irradiar conferências, 
concertos, divulgando igualmente assuntos de interesse científico, 
literário ou artístico, a hora legal, o boletim do tempo etc. (MASSARANI, 
1998, p. 81, grifos nossos). 

 

Na década de 30, foi a vez do Jornal O Estado de São Paulo começar a publicar 

ciência em suas páginas, com a colaboração de renomados cientistas nacionais e estrangeiros. 

Entre eles destaca-se José Reis, grande nome do JC no Brasil. Porém, foi somente na década 

de 60, que O Estado “criou a seção fixa intitulada Atualidade Científica, com o objetivo de 

conscientizar a população sobre a importância tanto da pesquisa que se produzia no país, 

como aquela realizada no exterior” (JURBERG, 2000, p. 75, grifos nossos). De acordo com a 

referida autora, os anos 60 marcaram a expansão do JC brasileiro, pois, a ciência estava na 

pauta das mais importantes revistas da época como Manchete, Visão e Veja. Estas duas 

últimas, inclusive, já na década de 70, possuíam editorias especializadas em divulgar ciência, 

assim como os jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. Essas eram, portanto, as 

quatro únicas editorias especializadas em ciência existentes na mídia impressa brasileira até a 

década de 70. Novo impulso ocorreu 

 

Durante a década de 80, [quando] houve uma explosão de editorias de 
ciência em praticamente todos os grandes jornais das capitais brasileiras. A 
ciência ganhou espaço para divulgar a pesquisa produzida em território 
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nacional. Nesta época, também se especializaram as assessorias de imprensa 
dos órgãos dedicados à pesquisa. (JURBERG, 2000, p. 76). 

 

Na atualidade, quando se analisa, grosso modo, o JC praticado no nosso país constata-

se que nem sempre as notícias sobre C&T conseguem receber destaque e enfoque necessários 

a tema de tamanha amplitude. Diante desta questão Bueno (2008, on-line) chama atenção para 

o fato de que: 

 

poucos são os espaços efetivos (tipo cadernos, páginas ou editorias) 
dedicados prioritariamente à cobertura de ciência e tecnologia em nossos 
jornais e revistas, e há um silêncio enorme nas emissoras de rádio e televisão 
que, embora sejam concessões governamentais, continuam abdicando do seu 
compromisso de formar e informar adequadamente a opinião pública. 

  

Ainda de acordo com o autor supracitado, a prática do jornalismo científico (JC) no 

Brasil “vive a reboque de fatos sensacionais”, que, além de não cumprir sua função 

pedagógica, não está comprometido com o processo de democratização do conhecimento. 

Alguns fatores, como “a falta de consciência dos editores e empresários da comunicação, que 

buscam pautas óbvias, “oficialescas”, contribuem para isso” (BUENO, 2008, on-line). 

As editorias seguem, portanto, as regras ditadas por interesses econômicos, orientando 

a produção noticiosa no sentido de torná-la mais vendável e rentável. Assim, temas de 

utilidade social, como as notícias científicas, podem ser preteridos, dando vez a outros que 

atendem às exigências do mercado. De fato, na atualidade, o peso comercial, no campo 

jornalístico,  

 
tende a ameaçar a autonomia dos diferentes campos de produção cultural, 
reforçando, no interior de cada um deles, os agentes ou as empresas que 
estão mais propensos a ceder à sedução dos lucros ‘externos’ porque são 
menos ricos em capital específico (científico, literário etc.) e estão menos 
seguros dos lucros específicos que o campo lhes garante imediatamente ou 
em prazo mais ou menos longo. (Bourdieu, 1997, p. 110). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a prática do JC brasileiro inclui fortes 

componentes comerciais que, assim como acontecem em outras áreas do jornalismo e não 

somente no científico, comprometem uma postura de independência dos veículos de 

comunicação frente à opinião pública. Nesse aspecto, quem perde são os cidadãos, à medida 

que ficam privados de informações que realmente possam contribuir para alterar os processos 

sociais dos quais fazem parte.  
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3 Cientistas e jornalistas: parceiros ou concorrentes?  

 

A atribuição primordial de pesquisadores e comunidades científicas é compartilharem 

os conhecimentos científicos com toda a sociedade, visto que “o sucesso da ciência baseia-se 

no conhecimento compartilhado” (MAYOR, 1998, p. 128). Isto, porém, requer aproximação 

maior entre jornalistas e cientistas. No entanto, ainda há distanciamento entre esses 

profissionais em virtude de alguns fatores como: 

 

◙ formações distintas; 

 

◙ métodos de trabalho diversos; 

 

◙ natureza peculiar de cada campo.  

 

Partindo do pressuposto de que diferença não é sinônimo de incompatibilidade, urge 

compreender que ciência e jornalismo não constituem esferas autônomas ou antagônicas. O 

cientista é identificado como produtor de conhecimento no sentido estrito do termo, enquanto 

o jornalista é o mediador e o agente que facilita o acesso das camadas sociais à produção 

científica. Mas os jornalistas são criticados pela comunidade científica ao emitirem conceitos 

errôneos, ao passo que os pesquisadores são taxados de herméticos e confusos, incapazes de 

transmitir conhecimentos em linguagem adequada ao povo.  

Pesquisador e jornalista: especificidades e limitações distintas. Muitas decorrências 

negativas do relacionamento entre cientista e jornalista têm sua origem em tais distinções, 

mas é preciso romper as barreiras em prol da comunidade, mediante interação entre as duas 

categorias – jornalistas devem aprimorar sua formação científica e cientistas devem acreditar 

nos meios de comunicação, enfatizando, mais e mais, as funções do JC (TARGINO, 1999-

2000). Só assim, é preciso amenizar o volume acentuado de erros técnicos, ocasionados pela 

carência de jornalistas especializados na área técnico-científica, dentro do denunciado por 

Maia (1990, p. 211), para quem “as notícias são divulgadas sem nenhuma apreciação técnica e 

sem uma avaliação correta de todos os aspectos envolvidos”. 
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3.1 O lado dos cientistas 

 

Como a mídia, na atualidade, representa o canal por onde a maior parte dos indivíduos 

busca informações, principalmente após o advento e consolidação da internet, é possível 

afirmar que não seria diferente com a ICT. Diante deste fato, Cavalcanti (2001, p. 169) alerta 

para a “necessidade cada vez maior da cooperação e integração entre cientistas e jornalistas 

para realizarem uma divulgação acurada da ciência”. Citando o documento Communicating 

Science News; a guide for public information officers, scientists and physicians, de autoria da 

National Association of Science Writers (NASW), de 1996, Cavalcanti (2001, p. 169-170) 

lista as principais razões para que os cientistas divulguem seus trabalhos: 

 

 obrigação ética de prestar contas à sociedade dos recursos públicos utilizados 

para financiar suas pesquisas; 

 

 a publicidade gerada pela divulgação ajuda a circular a informação entre os 

pesquisadores de outras áreas, incentivando a interdisciplinaridade; 

 

 a divulgação atrai mais recursos públicos e privados, possibilitando a atração 

de jovens para carreiras científicas. 

 

Assim, cabe aos cientistas reconhecerem algumas posturas próprias que ainda 

impedem a prática de um JC eficiente. Como salienta Mayor (1998, p. 132) “nós, nos 

laboratórios e nas salas de aula, devemos todos reconhecer a culpa pela falta de difusão de 

nossas descobertas e nossos interesses para as comunidades em que vivemos”.  

Visto que a maior parte do interesse da própria ciência é o desenvolvimento do gênero 

humano, não faz sentido pensar a circulação do conhecimento científico restrita aos pares ou a 

grupos que representem uma pequena parcela da sociedade, geralmente os que detêm o poder 

econômico. Assim, à medida que se entende o conhecimento científico como “o 

conhecimento objetivo do universo e de seus fenômenos, gerado pelo método científico do 

questionamento e validado de acordo com as observações empíricas” (STUMPF, 2000, p. 

108), pode-se afirmar, ainda de acordo com a autora, que tal conhecimento tem a 

comunicação como fator intrínseco à sua natureza e à sua prática. À sua natureza, assegura 

Stumpf (2000, p. 128), porque “a investigação científica que não é comunicada não existe, e à 
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sua prática porque a comunicação está no âmago do método científico que, para ser seguido, 

exige a consulta aos trabalhos anteriores e conclui com a divulgação dos resultados”. 

O conhecimento científico, acredita Chaparro (2003, p. 118), “não é dom nem 

propriedade de uns poucos; deve ser socializado, incorporado à sabedoria de vida de todos os 

grupos humanos, capacitando-os para os conflitos do dia-a-dia”. Como pode, então, a 

comunidade científica contribuir para que o conhecimento por ela produzido seja difundido e 

popularizado, atingindo a todos indistintamente? Mayor (1998) responde argumentando que 

isto é uma questão de responsabilidade moral à qual os cientistas não podem se furtar. 

 

Temos de admitir que houve um número considerável de cientistas 
silenciosos no século XX. A posse de conhecimento traz consigo uma 
obrigação moral. O que acharíamos de um meteorologista que não nos 
avisasse que uma tempestade está se aproximando? Ou de um analista 
clínico que não nos alertasse sobre a natureza emergencial de suas 
descobertas? Os cientistas têm de transcender as paredes dos seus 
laboratórios, de seus departamentos, das faculdades e das indústrias. 
(MAYOR, 1998, p. 142). 

 

Nesse sentido, observa-se que a ciência perde a razão de ser e de existir se não puder 

compartilhar o conhecimento por ela produzido. Reside aí, portanto, o ponto específico em 

que o jornalismo pode ser útil à ciência. Mas, é também nesse ponto que residem os 

embaraços que atrapalham o entendimento entre jornalismo e ciência. Chaparro (2003) afirma 

que se desejássemos caricaturar os conflitos que permeiam a relação entre cientistas e 

jornalistas, seria possível descrever o seguinte: 

 

As perguntas do mundo estimulam [...] o interesse dos jornalistas. Mas 
quando eles buscam as respostas no conhecimento científico, frequentemente 
não encontram os cientistas. Quando os encontram, frequentemente não 
fazem as perguntas em tom e forma que despertem confiança e motivem a 
cooperação no cientista. Quando conseguem formular bem as perguntas, 
frequentemente não compreendem as respostas. Mesmo quando entendem as 
respostas, frequentemente frustram as expectativas dos cientistas com textos 
superficiais, sensacionalistas ou incompletos. Quando não frustram as 
expectativas dos cientistas, frequentemente publicam textos que ninguém 
entende, salvo os próprios cientistas. (CHAPARRO, 2003, p. 117). 

 

Mas, como esta é apenas uma caricatura da relação, é possível afirmar que as coisas 

não acontecem exatamente dessa forma. Há cientistas que, enquanto fonte de informação para 

os jornalistas, se mostram acessíveis e preparados para lidar com a imprensa. Da mesma 

forma, há jornalistas preparados para lidar com as informações científicas e que, por isso 

mesmo, conseguem fazer perguntas coerentes, estão aptos para compreender as respostas dos 
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cientistas e, consequentemente, publicam matérias jornalísticas inteligíveis ao grande público 

para o qual se destinam. Embora, nem sempre seja tarefa simples “colocar a informação numa 

linguagem fácil, acessível, seguindo normas de bom-senso sobre o conhecimento mínimo do 

receptor médio” (CALDAS, 2003, p. 224). 

O que dificulta, porém, o posicionamento dos cientistas nessa relação de socialização 

com o jornalismo é o fato de que “qualquer cientista de boa cepa terá dificuldade em aceitar 

que a informação saia do universo e do controle da ciência” (CHAPARRO, 2003, p. 118). Ou 

seja, por mais que a intenção do cientista seja a de total abertura na partilha do conhecimento 

por ele produzido o campo jornalístico, com seu modus operandi específico, ainda é novo 

para ele. Por isso, Caldas (2003) oferece algumas dicas primordiais para que os cientistas 

constituam uma relação favorável com os jornalistas: 

 

◙ ter sempre à mão um resumo detalhado da pesquisa ele elaborada; 

 

◙ informar se os resultados são parciais ou definitivos; 

 

◙ explicar pacientemente sobre a pesquisa; 

 

◙ mostrar-se disponível; 

 

◙ para falar aos meios eletrônicos, usar objetividade e clareza para que não sofra 

cortes no processo de edição da matéria jornalística; 

 

◙ recorrer a treinamentos específicos, caso considere necessário; 

 

◙ capacitar-se para passar a informação de acordo com o veículo e o público ao 

qual se destina; 

 

◙ não tentar interferir na construção do texto jornalístico; 

 

◙ compreender que a decisão sobre a forma de divulgação cabe sempre ao 

jornalista e nunca ao cientista. 
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Como dito anteriormente, a ciência e o jornalismo são campos distintos, com 

especificidades próprias, mas que podem e necessitam, para o bem da ciência e da própria 

sociedade como um todo, estabelecer uma relação de parceria. Para isso, da parte do cientista, 

como adverte Chaparro (2003), é preciso que desenvolva a competência de atuar como fonte 

no processo, contribuindo para aperfeiçoar o discurso jornalístico com informações 

verdadeiras e precisas. 

 

3.2 O lado dos jornalistas 

 

No vasto campo de atuação do jornalismo, o profissional da área ao fazer a escolha por 

trabalhar com JC deve ter o entendimento de que “divulgar ciência significa, sobretudo, 

prestar esclarecimentos à sociedade e contribuir para a formação de uma opinião pública 

consciente e participativa, em prol da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento da 

espécie humana” (PEREIRA, 2006, p. 391-392). E mais, o jornalista da área precisa conceber 

a DC 

 

Como um processo de inserção social, na medida em que proporciona ao 
cidadão o acesso ao conhecimento, que lhe permite participar mais 
ativamente das discussões que permeiam a aplicação de recursos públicos no 
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. (PEREIRA, 2006, 
p. 392). 

 

Este conceito aponta para a dimensão do papel social do jornalista que trabalha com 

DC, uma vez que é imperativo a este profissional atuar com responsabilidade, pois uma ICT 

equivocada ou imprecisa pode causar irreparáveis prejuízos aos cidadãos. Cosme (2001, p. 

29), inclusive sugere, de forma mais contundente, que “o jornalista científico deixe de ter o 

papel de mero reprodutor, ou de mero difusor do conhecimento científico, e se torne o 

instrumento de uma emancipação política”. Mas, diante de tamanha responsabilidade social, 

surge uma preocupação, questionamento, que faz parte do próprio processo de construção e 

maturação do JC:  

 

► Como jornalistas podem ser capazes de apropriarem-se da linguagem científica 

e transformá-la em linguagem acessível ao grande público? 

 

A formação especializada é a resposta que surge como opção mais viável para a 

prática eficiente do JC. Nos países desenvolvidos, inclusive, formar jornalistas para a 
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cobertura específica de C&T já é atitude tradicional. Como exemplo, podemos citar o 

programa norte-americano Knight science journalismo fellowship, em que jornalistas fazem 

estágio de nove meses nos laboratórios do Massachussets Institute of Technology (MIT) em 

Chicago (MACEDO, 2001). No Brasil, além das instituições de ensino superior que já 

possuem tradição e pioneirismo na oferta de cursos de pós-graduação na área de JC, como a 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), outras instituições já possuem nas grades curriculares dos 

seus cursos de graduação a disciplina sobre JC. 

Caldas (2003, p. 221), ao comentar a relação de cooperação e parceria que deve existir 

entre jornalistas e cientistas, sugere que é essencial ao profissional da mídia e de assessorias 

de comunicação, que trabalham com DC, possuir alguns conhecimentos ditos essenciais para 

quem trabalha na área, como “conhecimento sobre história e filosofia da ciência e das 

questões éticas envolvidas no processo de produção em C&T [pois] somente assim será 

possível ao jornalista contribuir positivamente na formação da opinião pública”. A autora 

adverte para o fato de que ainda há muitos jornalistas sem o mínimo preparo para lidar com 

questões básicas envolvendo o tema, sendo surpreendente o número desses profissionais “que 

“cobrem” assuntos científicos e tecnológicos sem terem noção alguma dos conceitos sobre 

pesquisa básica, aplicada e inovação, das regras e métodos da ciência” (CALDAS, 2003, p. 

222). Ainda de acordo com a referida autora é possível que os jornalistas sigam algumas dicas 

úteis, a fim de promover maior aproximação com os cientistas: 

 

◙ possuir cultura geral sobre história e filosofia da ciência, tecnologia e políticas 

de C&T; 

 

◙ preparar-se com leitura prévia sobre o tema que vai desenvolver; 

 

◙ explicar claramente ao cientista o contexto em que a entrevista será 

aproveitada; 

 

◙ pedir uma breve exposição sobre a pesquisa; 

 

◙ ouvir atentamente as explicações fornecidas; 

 

◙ verificar a origem dos recursos da pesquisa; 



99 
 

 

 

◙ contextualizar o estágio da pesquisa; 

 

◙ obter informações básicas sobre a carreira do cientista, inclusive sua produção 

científica na área; 

 

◙ consultar fontes diversificadas sobre o mesmo tema; 

 

◙ perguntar sobre a metodologia da pesquisa; 

 

◙ quando o assunto for muito técnico, pedir ao cientista para rever o texto 

integral ou parte dele. 

 

Embora cientistas e jornalistas pertençam a áreas distintas, o que envolve divergências 

inerentes a cada campo de atuação, Caldas (2003, p. 223) salienta várias semelhanças entre 

esses profissionais: 

 

◙ curiosidade natural pelo conhecimento; 

 

◙ vaidade e busca do reconhecimento dos pares e do público em geral pelo 

trabalham que realizam; 

 

◙ consciência clara do poder da informação e da influência que exercem em 

relação a grupos sociais e à sociedade em geral; 

 

◙ motivação mais pelo prestígio do que pelo dinheiro, embora isso também esteja 

mudando. 

 

A grande semelhança, porém, entre cientistas e jornalistas, é que ambos possuem o 

objetivo maior de promover “o avanço do conhecimento científico e a divulgação da produção 

científica e tecnológica” (CALDAS, 2003, p. 222). Essa é a meta, portanto, que deve guiar 

essa relação, para que ambos saiam ganhando e para que, sobretudo, ganhe também a 

sociedade, à medida que vislumbrará no cientista e no jornalista dois atuantes promotores das 

transformações sociais.  



100 
 

 

Capítulo V 

 

CIÊNCIA HOJE (CH), SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL 

(SAB) E SUPERINTERESSANTE (SI): CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS NA DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA 
 

Conhecimento é poder: poder de produzir, de prever e 
de prevenir. Aplicar esse conhecimento em benefício 
da humanidade é sabedoria. Conhecimento e 
sabedoria são os dois principais pilares de um futuro 
comum melhor. (MAYOR, 1998, p. 144). 

 

Conforme explicitado anteriormente no Capítulo I (Escolhas Metodológicas e Amostra 

da Pesquisa), a amostra deste trabalho engloba seis edições de cada uma das revistas objeto de 

estudo (CH, SAB e SI), perfazendo um total de 18 publicações de análise. Procede-se, 

portanto, a uma AC, quantitativa e qualitativa, das matérias e dos artigos de capa das revistas 

(ver Tabelas 1, 2 e 3), apenas, e tão somente, estritamente de acordo com as unidades 

estabelecidas no Formulário de Codificação (Apêndice G).  

Dessa forma, depois de preenchido cada formulário (Apêndices H a Z), referentes às 

matérias e aos artigos, no total de 19, que compõem a amostra, eles foram agrupados em duas 

grandes categorias: Ciências Básicas (CB) e Ciências Humanas e Sociais (CHS), sendo 14 na 

categoria CB e cinco em CHS. Em seguida, as duas grandes categorias foram subdivididas em 

oito subcategorias, sendo cinco subcategorias em CB e três em CHS. A seguir, na Tabela 5, 

apresenta-se a divisão da amostra em categorias, com suas respectivas subcategorias e as 

matérias e os artigos pertencentes a cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

TABELA 5 

Categorias e subcategorias das matérias e dos artigos selecionados na amostra – Revistas 

Ciência Hoje (CH), Scientific American Brasil (SAB) e Superinteressante (SI) 

 
 

Categoria 

 

Subcategoria 
Título da Matéria ou do Artigo 

(Veículo de divulgação / Edição / Data) 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

Básicas  

(CB) 

 

 

 

Saúde 

Donos do Mundo - SI / Ed. 268 / Ago.09 (Apêndice H) 

O Cérebro Turbinado - SAB / Ed. 90 / Nov.09 (Apêndice I) 

A Pílula da Inteligência - SI / Ed. 271 / Nov.09 (Apêndice J) 

Você Pode Ser Imortal - SI / Ed. 275 / Fev.10 (Apêndice K) 

Gestação de Sucesso - CH / Ed. 269 / Abr.10 (Apêndice L) 

A Energia Escura do Cérebro - SAB / Ed. 95 / Abr.10 (Apêndice M) 

 

Astrologia / 

Astrofísica 

Explosões de Raios Gama... - CH / Ed. 265 / Nov.09 (Apêndice N) 

A Busca pela Vida na Estranheza do Multiverso - SAB / Ed. 93 / Fev.10 

(Apêndice O) 

O Misterioso Nascimento das Estrelas - SAB / Ed. 94 / Mar.10 (Apêndice P) 

 

Ecologia/ 

Meio 

Ambiente 

Gasolina de Capim e Outros Vegetais - SAB / Ed. 87 / Ago.09 (Apêndice Q) 

Desafios Para Transformar Conceitos em Realidade - SAB / Ed. 87 / Ago.09 

(Apêndice R) 

Cemitérios - CH / Ed. 263 / Set.09 (Apêndice S) 

Acústica A Acústica do Violino - CH / Ed. 267 / Jan. / Fev.10 (Apêndice T) 

Beleza / 

Estética 

Nutricosméticos - CH / Ed. 268 / Mar.10  

(Apêndice U) 

 

Ciências 

Humanas 

e Sociais  

(CHS) 

 

História 

O Crepúsculo do Homem de Neandertal - SAB / Ed. 88 / Set.09 

(Apêndice V) 

A Nova 2ª Guerra Mundial - SI / Ed. 269 / Set.09 (Apêndice W) 

 

Esoterismo 

O Poder da Intuição - SI / Ed. 276 / Mar.10 (Apêndice X) 

Chico Xavier - SI / Ed. 277 / Abr.10 (Apêndice Y) 

Direito 

Internacional 

De Quem Será a Lua? - CH / Ed. 262 / Ago.09 (Apêndice Z) 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

A seguir, analisa-se detalhadamente a abordagem que cada um dos veículos estudados 

(CH, SAB e SI) confere às temáticas exploradas nas oito subcategorias, a fim de entender 

quais os mecanismos utilizados por cada uma das publicações para conquistar seu público e 

praticar uma DC eficiente, ou seja, divulgar ciência de forma bastante inteligível para seus 

leitores.  
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1 Categoria CB: predomínio na abordagem 

 

De acordo com o observado na Tabela 5, é possível confirmar, respectivamente, a 

primeira e a segunda hipótese desta pesquisa, quais sejam: as publicações de análise priorizam 

nas capas temas pertencentes às Ciências Básicas (CB) em detrimento das Ciências Humanas 

e Sociais (CHS), seguindo uma tendência já consolidada na grande mídia, que prefere 

considerar o interesse do público pelas temáticas relacionadas às CB; no campo amplo das CB 

há preferência, nas capas das revistas, por temas relacionados à saúde, também seguindo uma 

inclinação da mídia não especializada, que concebe tais assuntos como de maior impacto 

junto à sociedade, visto que estão mais próximos da realidade imediata dos indivíduos. 

Enquanto a categoria CB apresenta 14 matérias / artigos, CHS apresenta apenas cinco, 

ou seja, as matérias ou os artigos publicados com a temática da primeira categoria 

representam quase o triplo daqueles divulgados na segunda. Este fato serve para reforçar o 

pensamento de Melo (1982, p. 20) quando, ainda no início da década de 80 do século passado, 

já afirmava que: 

 

[...] o jornalismo científico tem sido entendido e praticado como divulgador 
de fatos ligados às ciências básicas: física, química, biologia, e às ciências 
aplicadas: engenharia, medicina, agronomia, deixando de lado as ciências 
humanas. É quase residual o interesse pelos fatos gerados no âmbito da 
Sociologia, Antropologia, Política, História. (grifo nosso).  

 

Isso implica dizer que, mesmo três décadas depois, o pensamento do autor ainda 

permanece atual, pois, como no caso desta pesquisa, mesmo a mídia especializada dispensa 

um interesse apenas “residual” pelas ciências humanas. Embora, nos últimos anos, tenham 

surgido algumas publicações de divulgação científica que abordam temas referentes à área das 

ciências humanas, como é o caso, por exemplo, da revista Mente & Cérebro (MC)27, o 

interesse dos editores ainda permanece concentrado nas CB, com mais títulos publicados.  

No caso da CH, publicação que compõe a amostra desta pesquisa, a editora-chefe, 

Alicia Ivanissevich, esclarece que a prioridade em abordar temáticas relacionadas às CB nas 

capas da revista deve-se ao fato de que: 

 

                                                 
27 Publicada pela Duetto Editorial, a mesma editora que publica SAB, MC “traz artigos assinados por renomados 
especialistas das áreas de neurociências, psicologia e de outras disciplinas dedicadas ao conhecimento da mente 
e do comportamento humanos”. (<http://www2.uol.com.br/vivermente/gehirn_geist>).  
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A seleção de artigos para a capa tem a ver com o que consideramos ser de 
interesse maior do leitor (com sua realidade, seu cotidiano, por isso temas 
ligados à saúde são mais bem aceitos) e também com a quantidade de 
colaborações de autores que recebemos. É muito difícil conseguirmos fazer 
os sociólogos, antropólogos, economistas e outros profissionais de Ciências 
Sociais escreverem para a revista. Por isso, a porção de artigos dessa área é 
menor se comparada à de artigos de Ciências Exatas, Biológicas e 
Ambientais. (IVANISSEVICH, 2011). 

 

A editora da CH lembra ainda que 

 

A revista é feita em grande parte por colaboradores externos (autores 
cientistas). Muitos dos artigos são encomendados, mas há outros que chegam 
espontaneamente à redação e, depois de aprovados, são publicados. A 
escolha é feita de acordo com que consideramos ser um tema de impacto 
social, de interesse geral ou por estar relacionado a uma descoberta, 
invenção ou teoria relevante. E é sempre o editor que propõe e escolhe os 
temas de capa. (IVANISSEVICH, 2011). 

 

A fala de Ivanissevich explica o fato de que das seis edições da CH analisadas na 

amostra deste estudo, apenas uma delas explora na capa (Figura 1) temática pertencente à 

categoria CHS. 

 

FIGURA 1 

Capa da revista Ciência Hoje (CH) 

 
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, vol. 44, n. 262, ago. 2009. 
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Quando se detalha a observação da Tabela 5, identifica-se o tema saúde, que dá nome 

à primeira subcategoria, como prioridade dentro da categoria CB, com o dobro das matérias 

ou dos artigos em relação à segunda (Astrologia / Astrofísica) e à terceira (Ecologia / Meio 

Ambiente), três cada uma, enquanto nas outras duas subcategorias (Acústica e Beleza / 

Estética) aparece apenas um artigo em cada. Ainda que Ivanissevich (2011) tenha ressaltado 

que “temas ligados à saúde são mais bem aceitos” a revista CH, da qual é editora, publica 

apenas um artigo (Figura 2) com esta temática, em toda a amostra analisada.  

  

FIGURA 2 

Capa da revista Ciência Hoje (CH) 

 
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 269, abr. 2010. 
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Desse modo, na subcategoria Saúde é a revista SI, destinada a um público mais amplo 

e diversificado em relação à CH e SAB, que mais publica sobre o tema (três matérias) nesta 

amostra. Isso mostra a tentativa de promover a aproximação entre o leitor e esse tipo de 

assunto, inevitavelmente presente nas preocupações diárias dos indivíduos. Já as temáticas das 

outras subcategorias das CB (Tabela 5) só foram exploradas por CH e SAB, destinadas a 

públicos mais restritos, incluindo professores e pesquisadores, como é o caso de CH. 

Enquanto isso, a revista SI, ao optar por não retratar os assuntos das outras subcategorias das 

CB, sinaliza para o fato de que eles estão mais distantes da realidade dos seus leitores.  

Uma temática tão importante na DC e tão presente no cotidiano das pessoas, como é o 

meio ambiente / ecologia, foi igualada, em quantidade (três), a assuntos relacionados à 

astronomia / cosmologia, que falam de “raios gama”, “multiverso” e “nascimento das 

estrelas”, isto é, assuntos que estão mais distantes da realidade imediata dos indivíduos, por 

não demonstrarem afinidade direta com o dia-a-dia deles. Por isso mesmo, tais assuntos são 

tratados somente pelas publicações CH e SAB, que possuem como público-alvo leitores mais 

específicos e com interesses mais direcionados a esses temas. É importante ressaltar ainda que 

Ecologia / Meio Ambiente só atinge a quantidade de três porque uma mesma edição da revista 

SAB, a de nº 87, traz dois artigos sobre o assunto explorado naquela capa. 

A temática da subcategoria Beleza / Estética, bastante instigante dentro da sociedade 

atual, que prioriza a aparência acima de outros valores, além de uma abordagem mais 

refinada, visto que os nutricosméticos ainda possuem custos altos, também foi igualada em 

quantidade com a subcategoria Acústica, que fala da acústica do violino (Figura 3), 

instrumento musical distante da realidade da maioria da população brasileira, embora possa 

fazer parte da vivência direta do público leitor da revista CH (única publicação que destaca o 

referido tema), a qual, de acordo com Ivanissevich (2001), “pretende sobretudo atingir 

estudantes universitários e de ensino médio, mas [que] circula com certa repercussão entre a 

comunidade científica”.   

 

 

 

 

 

 

 

 


