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Introdução

O jornalismo científico no Brasil tem uma trajetória 
singular. Na verdade, os seus primórdios coincidem com 
a própria história da imprensa brasileira, visto que nosso 
pioneiro, Hipólito da Costa, fundador do Correio Braziliense, 
já o praticava no final do século XVIII. A partir de um contato 
estreito com os cientistas, muitos deles compartilhando 
a condição de seus amigos e suas fontes, a quem recorria 
com frequência e aguçada curiosidade, Hipólito da Costa 
produziu notícias e relatos, especialmente, versando sobre as 
maravilhas da botânica, da agricultura e sobre as doenças que 
grassavam ao seu tempo. Evidentemente, como acentua José 
Marques de Melo, tais relatos carecem de “difusão pública, 
embora estejam sintonizados com o espírito da época”. 1

Logo, não é preciso procurar muito para perceber que 
a produção jornalística brasileira encerra a pauta de ciência e 
tecnologia em seu DNA, um legado que Hipólito da Costa 
nos deixou e que, ao longo do tempo, tem produzido filhos 
pródigos.
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Há mais de um século, por exemplo, já contávamos com publicações 
especializadas de prestígio, como os periódicos voltados para a difusão 
da pesquisa agropecuária, sementes férteis do jornalismo agrícola 
nacional, como O Fazendeiro (1901) e a importante revista Chácaras e 
Quintais (1909).

Não podemos deixar de mencionar a contribuição inestimável de 
José Reis, merecidamente considerado o decano do jornalismo científico 
brasileiro, falecido em 2002, que, durante 60 anos, sem interrupção, 
produziu artigos, livros e coordenou programas de rádio, inserindo 
a prática da divulgação científica no Brasil, neste século, dentre as 
melhores em todo o mundo.2

Ainda que não seja escopo deste trabalho, de fôlego curto, recuperar 
toda a saga da divulgação científica brasileira, devemos ressaltar o 
fato de que ela representa uma verdadeira escola. Na verdade, é lícito 
admitir que ela tem sido fruto mais do trabalho abnegado, incan-
sável, de pesquisadores e jornalistas ilustres do que da sensibilidade 
de empresários da indústria da comunicação e dos editores dos nossos 
principais veículos. 

Aqui, até como justa homenagem, é preciso registrar a contribuição 
do médico e jornalista Júlio Abramczyk, do saudoso Gastão Thomaz de 
Almeida, dos jornalistas Diógenes Vieira Silva, Flávio Dieguez, Marcelo 
Leite, Martha San Juan França, Mônica Teixeira, Sérgio Brandão, José 
Monserrat Filho, Luisa Massarani, Mariluce Moura e Eduardo Geraque, 
dos cientistas Oswaldo Frota Pessoa, Carlos Vogt , Crodowaldo Pavan 
(recém-falecido), Rogério Cerqueira Leite, Ronaldo Mourão, Ildeu 
de Castro Moreira e Marcelo Gleiser, bem como dos colegas Fabíola 
de Oliveira, Graça Caldas, Simone Bortoliero, Cilene Victor da Silva, 
Cidoval, Ruth Rendeiro, Ulisses Capozzoli, dentre muitos outros que 
trabalharam (e têm trabalhado), com competência, para favorecer o 
processo de democratização do conhecimento científico.

Didaticamente, podemos resgatar a história da divulgação científica, 
e do próprio jornalismo científico brasileiro, levando em conta dois 
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grandes momentos: o primeiro deles, que percorre do início da nossa 
imprensa até o final da década de 1960, e o segundo a partir da década 
de 1970 até os nossos dias.

Dois marcos tipificam e legitimam esta divisão: a multiplicação, 
em nosso País dos cursos de jornalismo, particularmente, aqueles 
vinculados a universidades públicas, o surgimento e consolidação das 
publicações, cadernos, editorias e programas especializados em ciência 
e tecnologia.

A contribuição da Academia

A universidade tem cumprido papel fundamental, não apenas na 
sensibilização dos futuros profissionais de imprensa para a cobertura 
de Ciência e Tecnologia – C&T, mas, sobretudo, permitindo a prática 
do jornalismo científico em projetos relevantes, com a participação de 
alunos e professores de graduação e pós-graduação. Pode-se de imediato 
apontar três experiências bem sucedidas, como a Agência Universitária 
de Notícias, produzida pelos alunos do Departamento de Jornalismo 
e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo, que funciona há décadas; e, mais recentemente, a revista 
ComCiência, sob a responsabilidade da equipe do Labjor/Unicamp, 
bem como as inúmeras publicações eletrônicas produzidas pelo Núcleo 
José Reis – USP.

Em todos esses casos, ressalvadas as diferenças de formato, as 
peculiaridades de cada público-alvo e, mesmo, da interação entre os 
projetos editoriais e o sistema de ensino-aprendizagem, tem-se buscado 
conciliar teoria e prática e criar condições para o incremento da massa 
crítica na área.

É obrigatório reconhecer, também, para ser fiel à história, que a 
inserção do jornalismo científico na universidade brasileira se deve ao 
esforço e à lucidez do prof. José Marques de Melo, na ECA/USP, que 
não apenas definiu e coordenou os projetos pioneiros, mas estimulou a 



118  Difusão e cultura científica: alguns recortes

produção de trabalhos de reflexão, de pesquisa e de resgate da história do 
jornalismo científico nacional. Ao mesmo tempo, é imperioso ressaltar 
o papel fundamental desempenhado pelo professor Manuel Calvo 
Hernando, ilustre presidente da Associação Espanhola de Jornalismo 
Científico, que aqui esteve no início da década de 1970, ministrando 
curso de especialização em Jornalismo Científico e que, com seu 
entusiasmo e competência, despertou vocações e, definitivamente, 
incluiu esta temática no universo da formação do jornalista brasileiro. 
Foi também, durante algum tempo, a principal, se não a única, fonte 
de consulta para os jornalistas atraídos pela divulgação de ciência 
e tecnologia pela mídia. Ainda hoje, tem produzido livros, artigos e 
inúmeras publicações e projetos, constituindo-se, sem dúvida, num 
dos pilares da divulgação científica em todo o mundo. Ao recuperar a 
história do jornalismo científico brasileiro e sua inclusão na academia, 
é imprescindível saudar estes dois professores e estudiosos, porque 
eles marcam, indelevelmente, a entrada e a presença importante do 
jornalismo científico na universidade brasileira.

É fundamental também registrar a contribuição do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de 
São Paulo – UMESP que, há mais de três décadas, mantém uma linha 
de pesquisa em Jornalismo Científico e que, com certeza, se constitui 
no berço do maior número de trabalhos (mestrado e doutorado), em 
nível de pós-graduação, em nosso País. A ela se somam a própria ECA/
USP, onde foram gestadas as primeiras teses na área, as universidades 
federais de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia 
e Santa Catarina, a Univap – Universidade do Vale do Paraíba e a 
Unitau – Universidade de Taubaté, para só citar algumas delas, que 
têm contribuído para a prática e a pesquisa em Jornalismo Científico 
brasileiro, não se esquecendo do trabalho recente, mas valioso, da 
Unicamp, com seu prestigiado curso de especialização e agora também 
o mestrado em Jornalismo Científico.
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O número de dissertações e teses tem crescido a passos largos, assim 
como têm se multiplicado, nos cursos de graduação em Jornalismo, 
os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) que tratam desta temática.  
O apoio dado pela CAPES, CNPq e FAPESP e, mais recentemente, o 
incentivo da FAPEMIG, da FAPERJ, FAPEMA, FAPESPA, FAPERJ, 
FAPEAM etc representam contribuição relevante a pesquisadores e 
estudantes, que se vêem estimulados a desenvolver trabalhos na área, 
com bolsas de mestrado e doutorado e mesmo de iniciação científica.

O novo perfil da mídia brasileira

A evolução do jornalismo científico brasileiro está também em 
sintonia com a própria evolução da indústria da comunicação em 
nosso País, que tem experimentado, sobretudo, nas últimas décadas, 
uma mudança drástica, no sentido de uma profissionalização e de 
uma segmentação crescentes. O número de títulos cresceu de maneira 
vertiginosa, especialmente de veículos especializados, assim como 
se fortaleceram alguns espaços específicos na chamada imprensa de 
informação geral. Para tanto, concorreram algumas áreas científicas de 
grande desenvolvimento nestes últimos 30 anos, como a informática/
computação (vide o espantoso impacto provocado pela Internet), a 
biotecnologia, o meio ambiente, a pesquisa agropecuária, a cosmologia/
astrofísica e a genética, dentre muitas outras.

No que diz respeito a revistas de divulgação em ciência e tecnologia, 
é importante lembrar que as de maior prestígio e audiência, atualmente, 
também foram criadas a partir da década de 1980, como a Ciência Hoje, 
a Superinteressante, a Galileu, merecendo ainda menção a Pesquisa 
FAPESP, a edição brasileira da Scientific American e o relançamento, 
com nova proposta editorial, da Ciência e Cultura, da SBPC, estas 
duas últimas ocorridas em 2002. A quase totalidade dos periódicos 
especializados (agropecuária, informática, biotecnologia etc.) também 
foi lançada nos últimos 20 anos, como a Globo Rural, a Panorama 
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Rural etc. Se ampliarmos este panorama para incluir a Internet, veremos 
que as principais publicações ou mesmo sites de divulgação em C & T 
não têm idade pouco superior a 10 anos, portanto estão trilhando os 
primeiros passos, embora quase sempre de maneira exitosa.

Muitos cadernos/editorias de Ciência e Tecnologia dos nossos 
jornais também são posteriores à década de 1980, com destaque, dentre 
outras, à contribuição dos quatro grandes jornais brasileiros (O Estado de 
São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e O Globo), aos nossos 
dois maiores jornais de negócios (Gazeta Mercantil e Valor Econômico) 
e a veículos regionais de prestígio, como Diário de Pernambuco, Jornal 
do Comércio, do Recife, O Povo, de Fortaleza, e Zero Hora, de Porto 
Alegre.

Se buscarmos estender este levantamento para a televisão brasileira, 
não precisaremos, com certeza, voltar muito no tempo, para resgatar 
os programas Globo Ciência e Globo Rural (uma autêntica escola de 
jornalismo científico). Mesmo a programação focada em divulgação 
de C & T, disponível na televisão por assinatura, data pouco mais de 
10 anos no Brasil, com destaque à programação dos canais Discovery, 
National Geographic, Discovery Health e algumas séries especiais do GNT, 
como Espaço Aberto Ciência e Tecnologia e os especiais comandados 
pelo jornalista André Trigueiro na Globo News.

Estamos, portanto, neste momento, consolidando uma nova fase 
do jornalismo científico brasileiro, que, efetivamente, sinaliza para o 
crescimento de novos espaços de divulgação e para a acelerada capacitação 
dos profissionais de imprensa e de comunicadores científicos.

Apesar disso, ainda existem lacunas a serem preenchidas na 
mídia brasileira. O número de títulos disponíveis em algumas áreas é 
reduzido (não há, por exemplo, ao menos 10 publicações de média 
tiragem focadas em agropecuária no País, o que é uma contradição dada 
a importância do setor para a economia nacional). Da mesma forma, 
são poucos os veículos de informação geral (jornais e revistas) que 
contam com editorias de C & T e as que existem, quase sempre, têm 
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uma estrutura acanhada, sendo, portanto, incapazes de acompanhar a 
dinâmica da produção científica e tecnológica brasileira e oferecer-lhe 
uma cobertura atualizada e consistente.

É necessário reconhecer que o trabalho de divulgação científica, 
no Brasil, continua sendo obstaculizado pela ausência de uma “cultura 
de comunicação” nos nossos principais centros geradores de C&T 
(universidades, institutos e empresas de pesquisa), que, em sua maioria, 
ainda não elegeu a democratização do conhecimento científico como 
uma de suas prioridades e que pratica a doutrina do low profile no que 
diz respeito à interação com a sociedade. Ainda que se tenha avançado 
um pouco nos últimos anos, sobretudo com o trabalho modelar de 
alguns destes centros geradores de C&T, como a Embrapa, a Fiocruz, o 
INPE, a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Santa Catarina e, 
especialmente, com o exemplo da FAPESP e outras FAPs (Fundações de 
Amparo à Pesquisa), que produzem e financiam projetos de jornalismo 
científico, o caminho a trilhar é imenso.

Agrega-se à falta de visão dos nossos dirigentes de entidades de 
ciência e tecnologia a situação pouco favorável da educação brasileira, 
que tem se pautado mais pela quantidade de educandos do que 
pela qualidade do ensino, daí resultando um índice expressivo de 
analfabetismo científico. Causa tristeza observar, pela ausência de uma 
política governamental, consistente e contínua, de apoio à ciência e 
tecnologia, a demanda verificada para os cursos tradicionais de ciência 
(matemática, física, química, biologia etc) nos vestibulares de acesso 
às nossas principais universidades, em declínio constante, contribuindo 
para um deficit já alarmante de docentes nestas áreas e que tende a se 
agravar dramaticamente nos próximos anos. 

A superação do deslumbramento

Este olhar, ainda que rápido, sobre o jornalismo científico brasileiro 
evidencia, também, uma atitude, que precisa ser urgentemente corrigida, 
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sob pena de comprometer a qualidade e o espírito crítico da divulgação 
de ciência e tecnologia em nosso País. Trata-se da manutenção de 
uma postura que, na maioria das vezes, está associada a um estado de 
contemplação ou deslumbramento em relação às novas descobertas, 
ignorando os interesses subjacentes à produção científica e tecnológica, 
como se os produtos e processos tecnológicos não se constituíssem 
em mercadorias valiosas, quase sempre de propriedade dos países 
hegemônicos.

O jornalismo científico brasileiro ainda mantém sua posição de 
dependência em relação a fontes externas, repercutindo, prioritariamente, 
a ciência e a tecnologia que são produzidas no mundo desenvolvido, 
subestimando, em grande parte, a contribuição brasileira, notadamente 
a que ocorre fora do eixo Rio – São Paulo.

Não é raro, nos veículos da grande imprensa, vermos reproduzidos 
os releases de empresas, institutos de pesquisa e países que se apropriam 
dos meios de comunicação para fazer valer os seus interesses, de nítida 
vinculação comercial. É isso exatamente que ocorre, neste momento, 
com a divulgação acrítica e nociva da indústria agroquímica, de 
biotecnologia e da saúde de maneira geral. Travestidas de informação 
tecnológica, as matérias publicadas pela imprensa brasileira expõem 
as pressões de empresas e governos que se digladiam para influenciar 
autoridades e parlamentares para seus produtos e processos, nesse caso 
de custo bastante elevado.

A universidade brasileira e os profissionais de jornalismo científico 
precisam se dar conta dessa realidade, sempre presente, mas que se 
aprofunda em nossos dias, sobretudo, com a ação da indústria da guerra, 
de alguns representantes da indústria farmacêutica e da nefasta indústria 
tabagista, conhecida por sua truculência, seu comportamento pouco 
ético e pela tentativa insistente de manipular a opinião pública.

Os temas tradicionais que povoam a literatura sobre jornalismo 
científico – a decodificação do discurso científico e o conflito entre 
pesquisadores e jornalistas – certamente, não foram superados, mas urge 
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ampliar o conjunto de preocupações para incorporar, especialmente, o 
debate sobre a relação entre divulgação científica e poder, contemplando, 
por exemplo, os procedimentos em curso para aumentar o controle e o 
sigilo da informação científica.

Nesse sentido, é fundamental estar atento para os desvios cometidos 
pelas políticas de comunicação de grandes empresas multinacionais, com 
foco no desenvolvimento científico e tecnológico, que, repetidamente, 
avançam sobre a mídia para fazer circular mensagens de seu interesse. 
É preciso contextualizar as novidades que são anunciadas, de modo 
a contemplar, sobretudo, o interesse coletivo porque, muitas vezes, 
o progresso técnico tem impacto profundo e negativo no mercado 
de trabalho, na economia e na sociedade como um todo. Incentivar, 
por exemplo, a automação acelerada num país que tem alto índice de 
desemprego pode simplesmente levar ao aumento perigoso do nível de 
exclusão, assim como deve ser visto com cuidado o apelo à utilização de 
insumos modernos na agricultura .

A questão ética deve ser trazida à tona neste ambiente de divulgação, 
já que alternativas cientificas e técnicas, como a clonagem humana, a 
nanotecnologia ou a produção de transgênicos, presença obrigatória 
na imprensa de todo o mundo, têm implicações importantes e podem 
conduzir a processos, que alteram, irreversivelmente, os conceitos 
correntes de vida humana, saúde, biodiversidade, meio ambiente e 
segurança alimentar.

O jornalismo científico brasileiro, ao longo destes pouco mais 
de 200 anos de existência, desde Hipólito da Costa aos nossos dias, 
evoluiu bastante, mas, se ganhou vulto e visibilidade, acumulou novos 
desafios, que precisam ser prontamente enfrentados, não apenas a partir 
de uma melhor capacitação técnica, mas com espírito crítico e coragem. 
A ciência e a tecnologia e, também os meios de comunicação, estão, 
mais e mais, se aproximando perigosamente dos grandes interesses.  
O jornalismo científico, em todo o mundo, e particularmente o brasileiro, 
deve, obrigatoriamente, incorporar esta nova missão: identificar as fontes 
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e seus compromissos, buscando preservar, a todo custo, o interesse dos 
cidadãos. O jornalista científico, comprometido com o seu tempo, deve 
estar disposto e capacitado a enxergar além da notícia.
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