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A CIÊNCIA NO TELEJORNALISMO BRASILEIRO: 
A COMPREENSÃO DAS MATÉRIAS DE CT&I 

PELO PÚBLICO1

Audre Cristina Alberguini

Introdução

Entre os meios de comunicação, a televisão é o mais popular na 
sociedade brasileira. Com isso, assuntos abordados por essa mídia to-
mam projeção nacional. A Ciência, a Tecnologia e a Inovação (CT&I) 
não estão à margem desse processo.

O interesse pela popularização do conhecimento científico 
e tecnológico agora agregado com a inovação – visto que o 
setor começa, finalmente, a ser reconhecido como estraté-
gico para o desenvolvimento nacional e melhoria da qua-
lidade de vida–, pode ser contabilizado pela inserção cada 
vez mais frequente de temas científicos nos telejornais bra-
sileiros. (CALDAS, 2004, p. 65-66)

Do mesmo modo, diante da presença e influência da Ciência na 
sociedade, torna-se relevante a Compreensão Pública do desenvolvi-
mento de uma pesquisa, de uma nova técnica ou produto. O conheci-
mento, por parte dos cidadãos, dos processos relacionados à produção 
científica é essencial para que as pessoas entendam e possam avaliar 
as consequências e repercussões da adoção dessas inovações. 

Entre os programas de televisão que abordam temas científicos, os 
jornalísticos merecem atenção especial face às características de inves-
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tigação, interpretação e contextualização dos fatos, intrínsecos à ati-
vidade jornalística – mas nem sempre presentes nos telejornais. “Se, 
com a especialização na área científica, o ‘homem comum’ tem cada 
vez menos acesso às últimas descobertas, os meios de comunicação de 
massa têm a possibilidade de promover a divulgação da Ciência a um 
público muito mais vasto”. (SIQUEIRA, 1999, p. 20)

A produção das reportagens telejornalísticas põe em cena diversos 
discursos que revelam saberes distintos. No caso de matérias de CT&I, 
os discursos das fontes especializadas (cientistas, pesquisadores, pro-
fessores), o discurso das testemunhas (pessoas que, de uma forma ou 
de outra, são atingidas ou fazem parte do fato) e o próprio discurso 
da Divulgação (nos discursos dos repórteres e apresentadores) criam 
uma teia de relações entre o formato, as imagens, os recursos não-
verbais, a linguagem empregada e o conteúdo das matérias.

Pesquisa realizada pela autora (ALBERGUINI, 2007) revela que 
CT&I ocupa espaço nos telejornais de alcance nacional no horário no-
bre, mas que essa presença não é constante e sim influenciada pela 
presença/ausência de eventos e pautas gerados pelas assessorias de 
comunicação de organizações de CT&I que afetam a programação dos 
telejornais. 

A recepção das matérias de CT&I  dos telejornais brasileiros

A técnica de Grupos Focais é uma forma de se avaliar qualitativa-
mente a recepção de matérias telejornalísticas. De acordo com Jensen 
(1995, p. 139), uma definição sumária das metodologias de recepção 
pode se referir a uma análise comparativa entre o discurso da mídia 
e os discursos das audiências, em que os resultados são interpretados 
levando-se em conta os contextos de ambos. 

Os objetos deste estudo são os telejornais brasileiros de alcance 
nacional, de canal aberto, de horário nobre. São eles: Jornal Nacional 
(da Rede Globo), Jornal da Record (da Rede Record), Jornal da Band  
(da Rede Bandeirantes), Jornal da Cultura (da TV Cultura de São Paulo)  
e SBT Brasil (do Sistema Brasileiro de Televisão – SBT). Foram selecio-
nadas cinco matérias, uma de cada telejornal, três do mês de maio de 
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2005 e duas do mês de maio de 2006. O critério para a seleção foi bus-
car a maior diversidade possível de abordagens dos assuntos, de for-
matos telejornalísticos, de aprofundamento, de linguagens e de áreas 
do conhecimento. 

As matérias foram copiadas em uma única fita (VHS). É impor-
tante lembrar que somente as matérias selecionadas foram assistidas 
pelos grupos. As demais matérias que compuseram os telejornais fo-
ram desconsideradas. Dessa forma, é preciso salientar que houve um 
recorte dos telejornais que altera a ordem da programação e pode pro-
duzir outros sentidos, diferentes daqueles produzidos durante a re-
cepção caseira dos programas telejornalísticos, pois os integrantes do 
grupo não assistiram ao telejornal como um todo – o que acontece em 
condições normais de recepção – para só então avaliar a percepção das 
matérias de CT&I. Além disso, mesmo com as tentativas de se reduzir 
a formalidade dos ambientes, os integrantes sabiam que precisavam 
prestar atenção às matérias porque depois iriam discutir sobre elas. 
Tal processo também não se realiza em condições normais de recep-
ção. No entanto, este procedimento tornou-se necessário pela dispo-
nibilidade de tempo dos integrantes dos grupos e pela necessidade de 
pesquisar o processo de cognição das matérias de CT&I divulgadas 
pelos telejornais estudados.

As matérias escolhidas para a análise dos grupos são as seguintes: 

“Pesquisa IBGE: segurança alimentar”, do  ▪ Jornal Nacional, do dia 
17/05/06.
A reportagem do  ▪ Jornal Nacional trata de um estudo IBGE sobre 
segurança alimentar, com duração de quatro minutos e 37 se-
gundos;
“Veículos especiais para pessoas com dificuldades de locomo- ▪
ção”, do Jornal da Cultura, do dia 24/05/05;
A reportagem sobre veículos especiais para pessoas com dificul- ▪
dades de locomoção tem duração de dois minutos e 46 segundos 
e aborda os aspectos sociais da invenção apresentada. 
“Descoberta de novo planeta”, do  ▪ Jornal da Band, do dia 24/05/05;
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A nota coberta, de 30 segundos, sobre a descoberta de um novo 
planeta, por uma astrônoma amadora, mostra as condições em que o 
planeta foi descoberto. Não há fontes ouvidas nesta matéria. A origem 
da pesquisa é internacional (Nova Zelândia), mas não há nenhuma in-
dicação da instituição a qual a astrônoma está vinculada. As imagens 
são de agência internacional de notícias. 

“Banco Nacional de Tumores”, do  ▪ Jornal da Record, do dia 
11/05/05;
A reportagem do  ▪ Jornal da Band, de um minuto e 46 segundos, 
sobre o Banco Nacional de Tumores, mostra a contribuição so-
cial do Banco e relaciona os benefícios deste a outras esferas da 
sociedade. 
“Diesel H-Bio”, do  ▪ SBT Brasil, do dia 19/05/06;
A reportagem sobre o Diesel H-Bio do  ▪ SBT Brasil, com duração 
de um minuto e 17 segundos, mostra o processo que levou ao 
desenvolvimento da Tecnologia e compara o novo produto com 
o diesel tradicional. 

O contato com os grupos

Foram realizados dois grupos focais – um deles com estudantes 
do terceiro ano de um curso de graduação em Jornalismo e outro com 
funcionários de uma empresa. 

O grupo de estudantes cursava o 6º semestre do Curso de 
Comunicação Social – Jornalismo, da Universidade Paulista (UNIP), 
campus Campinas (SP), período noturno. Foram selecionados 12 alu-
nos. Este encontro aconteceu no dia 25 de agosto de 2006, sexta-feira, 
das 21h30 às 22h20, período que compreende as duas últimas aulas da 
noite. Depois da apresentação da pesquisa, os alunos responderam a 
um questionário socioeconômico e, então, assistiram a cada uma das 
matérias selecionadas. As discussões aconteciam nos intervalos entre 
uma matéria e outra.

O grupo de funcionários é da empresa multinacional alemã KS Pis-
tões, do ramo de metalurgia, da área automotiva, com 1300 funcioná-
rios, situada na cidade de Nova Odessa (SP), na Região Metropolitana 
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de Campinas. Foram selecionados sete funcionários da empresa, de 
diferentes faixas etárias, níveis socioeconômicos, de escolaridade e 
funções, além de uma pessoa que não compõe o quadro de funcioná-
rios: uma pessoa com primeiro grau incompleto (dona de casa), com 
nível de escolaridade insuficiente para ser contratada pela empresa. 
Esta inclusão teve por objetivo ampliar a diversidade de escolaridade, 
de funções e de níveis socioculturais do grupo. O encontro com o gru-
po de funcionários aconteceu em Nova Odessa (SP), em uma chácara, 
fora do ambiente de trabalho, dia 27 de agosto de 2006, domingo, com 
início às 13h30 e término às 14h30. 

O tempo das discussões foi o mesmo para os dois grupos. Para os 
dois grupos foram selecionadas as mesmas matérias, transmitidas na 
mesma ordem. No início e ao longo das discussões, que foram gra-
vadas em fitas K-7, foram suscitadas, pela pesquisadora/moderado-
ra, as seguintes perguntas: “O que vocês entenderam da matéria?”, 
“Acharam o tempo suficiente para tratar do assunto, por quê?”, “E a 
linguagem (os termos) que eles usaram na matéria, vocês compreende-
ram?”, “Entenderam o processo científico envolvido?”, “Ficou faltan-
do algo na matéria, o quê?”, “Gostaram da matéria?”. Especificamente 
para o grupo de alunos também foram feitas as seguintes indagações: 
“O que acharam do formato telejornalístico da matéria?” e “O que 
acharam do emprego das fontes?”. As perguntas eram feitas ao grupo 
e cada participante respondia voluntariamente, dessa forma, algumas 
pessoas se destacaram mais que outras na discussão.

O confronto de discursos

Matéria: Pesquisa IBGE: segurança alimentar – Jornal Nacional

Descrição e análise comparativa das discussões dos grupos ▪
Na reportagem sobre segurança alimentar, o foco das discussões 

girou em torno dos problemas de compreensão do conteúdo da maté-
ria. No início das discussões com os estudantes de Jornalismo, o pri-
meiro aluno a se manifestar já ressaltou que o grau de detalhamento é 
a característica principal desta matéria. Disse ele: “O assunto foi bem 
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detalhado”. Trata-se de um lado positivo da matéria. Tal elogio pode 
ter sido feito pela formalidade inicial do encontro. No entanto, em se-
guida, outro aluno quebra tal formalidade e manifesta-se desfavorável 
à abordagem feita na reportagem. Disse ele: “Eles falaram, falaram e 
não falaram nada”. Para este aluno, a matéria apresentou um discurso 
denso, mas com pouco conteúdo.

No caso do grupo de funcionários da empresa, a discussão teve iní-
cio com uma funcionária (a que possui graduação em Administração), 
que argumentou que a extensão da matéria e o fato dessa apresentar 
números representam empecilhos ao entendimento do assunto. Diz 
ela: “Eu achei muito longa e apresenta muitos números. É muito longa 
para o povo, acho que não consegue guardar isso”.

Depois disso, foi consenso entre os telespectadores de ambos os 
grupos que o conteúdo foi demasiadamente detalhado e que o excesso 
de números e porcentagens dificulta, e até mesmo impede, a compre-
ensão da matéria. Nota-se aí, que o excesso de pormenores na TV pode 
ser um fator negativo para a compreensão de assuntos que envolvem 
CT&I, em especial os que possuem números, devido à diversidade 
cultural da audiência.

Em relação à pormenorização do assunto na matéria, há discor-
dância na compreensão: ao mesmo tempo em que os telespectadores 
admitiram que a matéria detalhou o assunto, alguns deles ressaltaram 
que faltou uma melhor descrição, um maior detalhamento. 

No entanto, ao observar as explicações para a falta de descrição 
na matéria, comprova-se que o nível de detalhamento sugerido pelos 
telespectadores não dizia respeito a um aprofundamento do conteúdo 
da pesquisa nem dos resultados, mas à exemplificação de tais resulta-
dos numa linguagem mais simples e acessível. Disse um funcionário: 
“Falta esclarecer muito a matéria. Detalhar. Talvez se colocasse por 
idade de crianças: de zero a cinco anos. Por exemplo, de 1975 até hoje, 
tantos milhões de crianças. Hoje, até essa idade já conseguiu reduzir 
tanto. Eles detalharam muito. Abrangeu muito. E o vocabulário tam-
bém é difícil de entender”. A sugestão do funcionário, também apon-
tada por diversos autores, é que a matéria de CT&I, para se aproximar 
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do cotidiano das pessoas, precisa apresentar exemplos, analogias e 
comparações que façam referência às vivências do público. 

Para os funcionários, em especial para os de níveis mais baixos 
de escolaridade, a reportagem empregou uma linguagem de difícil 
compreensão. Disse um funcionário: “Eles poderiam ter usado uma 
linguagem mais fácil”. 

Sobre a compreensão do conteúdo principal da matéria, um fun-
cionário avaliou que não é possível entender nem mesmo o foco cen-
tral da matéria. Disse ele: “Se você perguntar, fizer uma média, de 
quem está passando fome, quantos vivem bem, você não vai entender 
nada pela matéria”. 

Outra observação dos grupos diz respeito ao tamanho da matéria. 
Uma das críticas refere-se ao tamanho excessivo da reportagem, o que 
dificulta o entendimento. Disse uma funcionária: “Eles deveriam ter 
resumido mais. Está muito longa”. Os alunos também criticaram o ta-
manho da matéria. Disse um aluno, comparando o suporte televisivo 
com o suporte impresso: “Em televisão, não pode voltar. Em jornal, 
você pode voltar se não entendeu”. 

Ainda sobre o conteúdo, uma aluna criticou a abordagem da maté-
ria, segundo ela, descritiva demais. Disse a aluna: “Poderia ter feito uma 
matéria mais interpretativa, não só isso. Poderia contextualizar mais”. 
Para a aluna, faltou contextualização, interpretação dos números. 

As críticas dos Grupos Focais dizem respeito, em especial, ao foco 
da matéria: os grupos buscavam, principalmente, os resultados da pes-
quisa. No entanto, a matéria era bem completa, pois apresentava todo 
o processo de pesquisa passando pela metodologia, levantamento dos 
dados, até apresentar os resultados propriamente ditos. Apesar disso, 
surpreendentemente, a audiência não compreendeu os objetivos.

Os telespectadores, acostumados a um padrão de notícias do tele-
jornal, mostraram-se frustrados porque não conseguiram extrair a es-
sência da matéria. Prova disso foi a afirmação de um dos funcionários 
de que poucos se lembrarão da matéria depois de um tempo. Diz ele: 
“Se você for perguntar pra ele, pra ela ou pra mim, amanhã eu já não 
lembro mais nada. Muito cheia de detalhes”.
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A estrutura desta reportagem não traz grandes mudanças ao pa-
drão telejornalístico. Embora tenha sido constatado que esta matéria 
busca o aprofundamento do assunto, os telespectadores a avaliaram 
como complicada, confusa e até mesmo que tal dificuldade parece ser 
proposital, para impedir que as pessoas entendam o assunto e para 
garantir que a situação (de insegurança alimentar) permaneça a mes-
ma. Para um dos funcionários com segundo grau completo, houve na 
matéria sobre segurança alimentar, o propósito, a intenção deliberada 
de impedir a compreensão por grande parte da população, para que 
a situação de fome continue a mesma. Tal observação ressalta a difi-
culdade que o telespectador médio possui para entender uma matéria 
telejornalística que tenta se aprofundar um pouco mais no assunto, 
que procura tratar a notícia além do factual, de forma contextualizada 
e realizando associações com outras notícias sobre o mesmo tema.

Sobre o conceito de insegurança alimentar, apresentado pelo re-
pórter de forma confusa, já alertando que se tratava de um conceito 
novo, pouco conhecido dos brasileiros: “O número de famílias que 
tem acesso ou não à quantidade e à qualidade de comida necessária 
para o dia a dia e se há preocupação com a possibilidade com a falta 
de alimentos”, possivelmente houve incompreensão e dúvidas sobre 
o significado dos termos. Enquanto a dona de casa e um funcionário 
afirmaram que não deu para entender o conceito de segurança ali-
mentar, outro funcionário [com segundo grau completo] mostra com 
suas próprias palavras ter apreendido o conceito: “Pelo que eu en-
tendi de insegurança alimentar, eu acho que é a insegurança quanto 
ao emprego, ao desenvolvimento do país. As pessoas estão inseguras.  
Eu não sei se amanhã eu vou estar trabalhando, se amanhã eu vou ter 
dinheiro para comer, se eu vou poder comprar isso ou aquilo. O medo 
do futuro. O desemprego, essas coisas”. Para um aluno, a matéria não 
explicou o que é insegurança alimentar: “Talvez para o público em 
geral ficou meio estranho. Faltou explicar que insegurança é essa para 
o público em geral. Até para mostrar para as pessoas que realmente 
vivem em insegurança alimentar o que sentem”. 
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Matéria: Veículos especiais para pessoas com dificuldades de loco-
moção – Jornal da Cultura

Descrição e análise comparativa das discussões dos grupos ▪
Com a apresentação da segunda matéria, os comentários dos dois 

grupos foram baseados nos aspectos técnicos, jornalísticos e de conteú-
do da matéria. Os alunos priorizaram os problemas técnicos. Disse 
uma aluna: “Teve um problema de edição que a imagem começa antes 
da fala”. Outro aluno complementou: “A imagem não tem estabilida-
de”. Na opinião deles, isso atrapalha a compreensão da matéria. Esta 
matéria foi produzida e editada por um videorrepórter e os movimen-
tos de câmera diferem do padrão do telejornalismo, já que algumas 
tomadas apresentam movimentos bruscos. Além disso, a linguagem 
empregada pelo repórter é mais informal que a comumente usada nos 
telejornais, como exemplo, ele chama o telespectador de “você”.

A aceitação da matéria sobre os veículos especiais para pessoas 
com dificuldades de locomoção, em relação à abordagem e ao con-
teúdo, foi unânime. Entre os alunos, a matéria mostrou-se fácil de 
entender. Os estudantes destacaram a característica emotiva como a 
principal marca da matéria. Isso, para eles, não representou problema, 
já que ponderaram que, mesmo emotiva, a matéria não foi sensacio-
nalista. Disse um aluno: “Eles foram bem chocantes sem cair para o 
sensacionalismo”. Outro aluno complementou: “É bem emotivo. Falar 
que o pai chorou”.

A discussão desta matéria entre os funcionários começou com a 
funcionária graduada. Para ela, a matéria é mais fácil de ser compre-
endida [comparada com a matéria anterior] porque trata de um único 
assunto, traz uma informação só. Principalmente entre os que pos-
suem grau de escolaridade mais baixo, essa foi considerada a melhor 
matéria entre todas as assistidas. Inclusive, depois que as discussões 
terminaram, esse foi o assunto do grupo. A dona de casa disse: “Eu 
achei uma matéria maravilhosa. Para ajudar pessoas deficientes”. 
Outro funcionário, este com segundo grau completo, concordou com 
a dona de casa. Disse ele: “Eu pensei o mesmo. Mostra que, dentro das 
dificuldades dele, ele mostrou que, mesmo a pessoa sendo limitada 
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nas capacidades, ela pode desenvolver coisas pra ela, gerar benefícios 
a si mesmo e ajudar o próximo. Achei bem objetiva”. 

Nota-se, entre os funcionários, uma confusão entre os critérios jor-
nalísticos e o próprio tema da matéria: observou-se que, nesse caso, o 
critério para caracterizar a matéria como “maravilhosa” é o assunto. 
Para a dona de casa e para um dos funcionários com segundo grau 
completo, o assunto é interessante e a personagem faz algo bom so-
cialmente, consequentemente, a matéria é boa. No entanto, esta não 
é a única visão do grupo. Os funcionários também puderam discer-
nir características próprias da matéria. Inclusive, na última matéria 
assistida, a do H-Bio, os funcionários ponderaram as características 
positivas desta matéria, levando em conta a comparação com as ou-
tras matérias. As críticas foram conduzidas pela dona de casa, que 
havia achado a matéria “maravilhosa”. Disse ela, depois da escolha 
da melhor matéria pelo grupo: “Talvez a de locomoção poderia tam-
bém ter acrescentado isso também. Ter mostrado as dificuldades que 
a pessoa tem para se locomover e ele que está fazendo um trabalho 
para facilitar isso daí”. Tal acontecimento revela que, entre os grupos 
investigados, o público constrói a opinião sobre as matérias de forma 
comparativa. 

Os funcionários destacaram as seguintes características positivas 
da matéria: curta, bem explicada, clara e compreensível pela maioria 
dos telespectadores. Além disso, segundo um funcionário, o assunto 
é interessante. Diz ele: “E o tema dela, também, mexe muito com as 
pessoas. É igual a um livro que você lê. Você lê um livro e acha interes-
sante, você vai lembrar dele. Agora você pega um livro que não tem 
interesse, aquela coisa que você não gosta”. Outro ponto destacado é 
que é possível lembrar da matéria depois de algum tempo. 

Matéria: Descoberta de novo planeta – Jornal da Band

Descrição e análise comparativa das discussões dos grupos ▪
O tempo reduzido da matéria foi o foco central das discussões dos 

grupos. Para o grupo de alunos, a nota coberta teve uma abertura inte-
ressante pelo próprio assunto: estrelas. No entanto, foi consenso entre 
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os estudantes de Jornalismo que a matéria foi muito breve e que falta-
ram explicações, especialmente do processo científico envolvido. 

Ainda para o grupo de alunos, a descoberta de um novo planeta 
mereceria maior destaque por parte do telejornal. Segundo um dos 
alunos, o telejornal “passou por passar” a matéria sem dar a devida 
atenção ao assunto científico.

O grupo de funcionários destacou a dificuldade de apreensão do 
conteúdo da matéria. Para um dos funcionários, a única informação 
que foi possível assimilar é a de que se trata de uma nova descoberta. 
A matéria foi muito resumida. Para eles, faltaram informações sobre 
as características do novo planeta. Além disso, o grupo destacou que 
foi criada uma expectativa em torno do assunto que a matéria não foi 
capaz de responder. 

Para a funcionária com pós-graduação, a matéria teve uma aber-
tura clara e interessante, mas, em oposição, teve duração muito curta. 
Um dos funcionários, com segundo grau completo, lamentou o ta-
manho reduzido e avalia que a matéria seria muito interessante. Este 
mesmo funcionário chamou a atenção para o consenso que é criado 
no grupo. Diz ele: “Deu pra perceber que quando um não concorda os 
outros também não concordam”.

Para os grupos, o assunto da matéria é interessante e desperta a 
curiosidade de quem assiste. No entanto, o tratamento dado pelo tele-
jornal foi insuficiente, pelo pouco tempo destinado ao assunto e pelas 
lacunas existentes, em especial sobre o processo científico envolvido.

Matéria: Banco Nacional de Tumores – Jornal da Record

Descrição e análise comparativa das discussões dos grupos ▪
Na matéria sobre o Banco Nacional de Tumores, as opiniões dos 

grupos foram discordantes, inclusive entre os integrantes do mesmo 
grupo, no caso, os alunos. O grupo de alunos salientou os pontos ne-
gativos e técnicos, enquanto que o grupo de funcionários destacou a 
relevância do assunto e a qualidade da matéria.

Entre os alunos, em relação aos pontos negativos, foi salientada, 
sobretudo, a necessidade de maior quantidade e diversidade de fon-
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tes, tanto especialistas como testemunhais. A nota pé da matéria, com 
o comentário do âncora Boris Casoy, também foi criticada pelos estu-
dantes. Para uma aluna, a fala do âncora teria mais credibilidade se 
estivesse no discurso, “na boca”, como disse ela, de um especialista. 
Para outro aluno, a interferência de Boris Casoy ocorre porque ele ad-
quiriu “autoridade do discurso”. Isso, durante a discussão, foi encara-
do (pelas palavras, mas também pelas expressões faciais e tom de voz 
dos alunos) como algo negativo. A credibilidade do apresentador foi 
vista como um fator prejudicial, porque substituiu uma fonte especia-
lista na matéria.

Para os estudantes, a matéria poderia ter sido mais detalhada. Para 
um aluno, a causa disso é o “tempo do telejornal”, que não permite 
um aprofundamento maior do assunto. Além disso, os alunos des-
tacaram as posturas do repórter e do especialista, no caso deste úl-
timo em relação à expressão verbal. Para uma aluna, o especialista 
“atropelou tudo” na explicação. Para ela, a sonora (entrevista) deveria 
ter sido regravada depois de o repórter pedir para o especialista falar 
mais pausadamente. Sobre isso, outro aluno discordou, alegando que 
tal interferência do repórter poderia constranger a fonte e inibi-la. No 
entanto, para a aluna, o repórter deveria pensar no telespectador. Diz 
ela: “Mais se eu tô lá entrevistando e eu não entendi, imagina o teles-
pectador?”.

Curiosamente, para o grupo de funcionários, a matéria foi clara 
e compreensível. Um dos funcionários a caracterizou como a melhor 
matéria exibida até então. Dois funcionários, ambos com segundo 
grau completo, explicaram como o Banco de Tumores funcionará. Um 
deles disse: “Vão pegar as células do paciente. Guardar num labora-
tório. Futuramente já tem”. O outro complementou: “Serão separadas 
por classe. Câncer de próstata. Câncer de mama”.

A própria importância da pesquisa foi salientada por um dos fun-
cionários. Para ele, a matéria também é interessante porque mostra 
o investimento governamental em pesquisa contra o câncer. Diz ele: 
“Mostra uma coisa bonita também, que o governo está investindo”.
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Entre o grupo de alunos, a conversa teve como foco os aspectos 
técnicos e jornalísticos da matéria. Nas discussões do grupo de fun-
cionários, pôde ser comprovado que o recurso empregado pelo tele-
jornal de relacionar a inauguração do Banco Nacional de Tumores aos 
benefícios que trará à sociedade atrai a atenção e facilita a aceitação da 
sociedade. Diz o apresentador na abertura: “O centro vai armazenar 
amostras para, no futuro, traçar o perfil genético do brasileiro. Assim 
será possível um tratamento diferenciado para cada paciente com cân-
cer”. A fonte da matéria também destaca os benefícios. Diz a fonte: 
“O resultado vai orientar o tratamento mais adequado que também 
promete ser o mais eficiente”. “Talvez essa seja a oncologia da próxi-
ma década. É para isso que a gente tá se preparando”. “... e a forma de 
tratar o câncer de acordo com cada paciente”. O apresentador, na nota 
pé, também destaca: “É um avanço, né?”. Foi possível constatar, pelas 
discussões dos grupos, a aceitação do Banco de Tumores como bené-
fico, útil à sociedade. Diz um funcionário: “Todo mundo que vê isso 
passar na televisão, [...] a pessoa pára para ver, vai achar interessante. 
Chama a atenção”.

Outra forma de tornar o assunto relevante para o público nesta 
matéria foi chamar a atenção para a gravidade e extensão do câncer na 
sociedade brasileira (“Só em 2005, o Ministério da Saúde estima que 
vão ser registrados, no Brasil, 467 mil novos casos de câncer, doença 
que mata a cada ano mais de 130 mil brasileiros”). Esse aspecto tam-
bém foi ressaltado pelo grupo de funcionários. Disse um funcionário: 
“Deu pra entender porque o povo brasileiro passa por esse problema. 
Muitas famílias passam por esse problema. É um assunto que as pes-
soas acompanham de perto. Se não é na família, é um conhecido, um 
colega, um parente. É um assunto que participa do dia a dia nosso.  
É mais fácil entender”. Pode ser observado que a identificação do pú-
blico com o problema é um atrativo da matéria.

Nas discussões com o grupo de funcionários, foi questionado aos 
participantes se foi possível entender o processo científico envolvido. 
Houve um instante de silêncio na sala e o funcionário com primeiro grau 
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completo explicou: “Sim. Vão pegar as células do paciente. Guardar 
num laboratório. Futuramente já tem”. Outro funcionário, este com se-
gundo grau completo, destacou: “Serão separadas por classe. Câncer 
de próstata. Câncer de mama. Bem mais detalhada”. Pelas explicações, 
nota-se que os procedimentos de coleta e armazenagem explicitados na 
matéria foram compreendidos. 

Matéria: Diesel H-Bio – SBT Brasil

Descrição e análise comparativa das discussões dos grupos  ▪
Os dois grupos, de modo geral, tiveram percepções positivas sobre 

a matéria do Diesel H-Bio. A discussão do grupo de alunos começou 
com um comentário negativo da matéria. Disse um aluno: “Faltou pé 
da matéria. Ficou incompleta”. Este comentário suscitou posiciona-
mentos favoráveis à matéria. A partir de então, para os alunos, a ma-
téria mostrou-se explicativa e contextualizada. A reportagem, para os 
alunos, popularizou o assunto e fez bom uso das fontes. 

Foram poucos os aspectos negativos levantados pelos alunos sobre 
esta matéria. Um dos pontos diz respeito às informações sobre os pre-
ços. Para um dos alunos, a matéria poderia ter comparado os preços 
dos tipos de diesel. Outro aluno afirmou que, talvez, a matéria pu-
desse ter comparado o grau de volatilidade dos tipos de combustível. 
Para finalizar a discussão, um aluno descreveu o grau de satisfação 
com a matéria (“Pode contratar esse aí”, referindo-se ao repórter).

Entre os funcionários, as opiniões mudaram ao longo das discus-
sões. No início, um funcionário ressaltou que a matéria é interessante, 
mas não é abrangente, porque interessa a homens que trabalham com 
veículos, como caminhoneiros, ou para transportadoras. No entanto, 
depois de algum tempo de discussão sobre outros aspectos da maté-
ria, o funcionário com segundo grau incompleto discordou. Para ele, 
a matéria é atrativa para um público amplo, porque interessa a todos 
que têm carro. 

Os funcionários destacaram os pontos positivos do novo combus-
tível. Disse um funcionário, com segundo grau completo: “É interes-
sante. É mais barato e não prejudica o meio ambiente. Tem dois pontos 
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positivos aí”. Outro funcionário, também com segundo grau comple-
to, complementou: “E nos carros não mexeria em nada”. Em seguida, 
este mesmo funcionário avaliou que a matéria é “de fácil entendimen-
to”. Diz ele: “Óleo de soja, que as pessoas usam em casa, mais nitrogê-
nio ali, né. Quer dizer, é uma coisa fácil de gravar”.

Em seguida, um funcionário, com segundo grau completo, procu-
rou explicar o que entendeu sobre a comparação entre o biodiesel e o 
H-Bio (“Comparando o biodiesel com o H-Bio esse precisa de mais in-
vestimento, né?”). Outro funcionário acrescentou: “Não, o biodiesel é 
que precisa”. O funcionário respondeu: “Então, o biodiesel precisa de 
mais investimento”. A discordância entre os dois funcionários foi em 
relação ao entendimento da resposta de um e não da incompreensão 
do processo científico por um deles. O outro complementou: “Outra 
coisa é que não vai precisar mexer em nada no carro”. 

Este exemplo confirma que a proximidade da Ciência com a reali-
dade do público, a partir de referências ao cotidiano, facilita a compre-
ensão de um processo científico ou de uma nova Tecnologia.

Considerações finais

A experiência de Grupos Focais mostrou-se relevante porque reve-
lou opiniões variadas sobre as matérias de CT&I dos telejornais brasi-
leiros de horário nobre, de alcance nacional, de canal aberto. Os teles-
pectadores têm interesse em matérias de CT&I. Independente do grau 
de instrução ou nível socioeconômico, os receptores sabem discernir 
entre uma matéria telejornalística que consideram “clara”, “objetiva” 
e outra que caracterizam como “confusa” e de “difícil entendimento”. 
Pode-se aferir que o público possui percepções diferenciadas entre as 
matérias, em particular, neste estudo, sobre as de CT&I. A proposta 
deste Estudo de Recepção não foi esgotar as possibilidades de percep-
ções sobre o assunto, mas levantar diferentes formas de compreen-
são do público sobre o assunto, observando o conteúdo, a linguagem,  
os recursos técnicos e jornalísticos de algumas das matérias.

É importante salientar algumas peculiaridades do procedimento 
metodológico de Grupos Focais, principalmente em relação aos dis-
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cursos sobre a matéria. Os discursos apreendidos e analisados nes-
ta experiência não são uma simples soma dos discursos individuais, 
nem tampouco da posição majoritária ou consensual. São discursos 
plurais, construídos no movimento de vários discursos, muitas vezes 
suplantados por outros, discordantes ou não. São os discursos cria-
dos na inter-relação que ocorre naquele determinado momento, com 
pessoas com afinidades, expectativas e graus de intimidade variados. 
Esse acontecimento, único, gera discursos que não se dão em condi-
ções “caseiras” de recepção. Mostrou-se inusitada a surpresa de um 
funcionário ao se dar conta da dinâmica gerada no grupo. Disse ele: 
“Deu pra perceber que quando um não concorda os outros também 
não concordam”. 

Os dois grupos possuíam perfis socioeconômicos e educacionais 
distintos, o que garantiu a diversidade dos discursos, mas não impe-
diu a convergência em momentos específicos. Pela própria formação, 
e influenciados pelo ambiente em que se encontravam, os integrantes 
do grupo de estudantes de Jornalismo focaram, principalmente, os as-
pectos jornalísticos, técnicos e de conteúdo das matérias, tendo como 
ponto de vista as necessidades do público.

Os alunos se colocaram na posição discursiva dos jornalistas for-
muladores daquelas mensagens e preocupados com a recepção do pú-
blico em geral. É importante lembrar que alguns alunos já trabalham 
em veículos de mídia e têm, portanto, clareza sobre o processo de pro-
dução jornalística e, portanto, maior familiaridade com a linguagem 
jornalística. As discussões, em diversos momentos, basearam-se nas 
escolhas das equipes dos telejornais. Como disse uma aluna: “Mais se 
eu tô lá entrevistando e eu não entendi, imagina o telespectador”. 

No caso do grupo de funcionários, os focos das discussões foram, 
principalmente, o conteúdo, a possibilidade ou não de compreensão, 
a linguagem e o aprofundamento do assunto. No entanto, a posição 
ocupada por eles variava entre a avaliação da própria recepção das 
mensagens e uma possível recepção do “povo”, de forma genérica e 
não-especificada, como o destinatário das matérias. 
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Foi consenso, entre os telespectadores dos dois grupos, de que o 
conteúdo demasiadamente detalhado e de que o excesso de números 
e porcentagens na TV dificulta a compreensão da matéria. Nota-se aí 
que o excesso de pormenores pode ser um fator negativo para a com-
preensão de assuntos que envolvem CT&I no telejornalismo, em espe-
cial os que possuem números. 

Observou-se, principalmente entre os funcionários, que as discus-
sões eram complementadas e as opiniões sobre as matérias corrobo-
radas ou contrapostas entre si. Constatou-se, com isso, que o públi-
co deste Grupo Focal construía a opinião sobre as matérias de forma 
comparativa entre elas. 

A partir da aplicação do Estudo de Recepção em dois Grupos 
Focais, foi possível avaliar que há matérias a partir das quais o público 
compreende o processo envolvido, a utilização prática de determina-
do conhecimento e é capaz de reconhecer a importância da CT&I.

Observou-se, ainda, que, independente do nível sócio-econômico-
educativo, o público pode tecer considerações relevantes sobre a abor-
dagem do assunto e sobre a ausência de informações importantes para 
a compreensão. Um exemplo disso foi a fala da dona de casa com pri-
meiro grau incompleto sobre a matéria “Veículos especiais para pes-
soas com dificuldades de locomoção”, do Jornal da Cultura, do dia 24 
de maio de 2005. Mesmo achando a matéria “maravilhosa”, a dona de 
casa ressaltou que a matéria poderia ter mostrado as dificuldades que 
tais pessoas enfrentam no dia a dia das cidades, em lugar de divulgar 
apenas os aspectos positivos. 

Sobre isso, é contundente, para este estudo, a conclusão de Silva 
(1985, p. 135) para o qual “qualquer trabalhador mesmo que não seja 
uma pessoa com sua consciência de classe perfeitamente desenvolvi-
da, é capaz de ser crítico diante da programação jornalística da televi-
são, desde que disponha de mínimos elementos que complementem 
sua representação do real”.

O quesito “lembrança do assunto” revela, para os próprios teles-
pectadores, a possibilidade de a matéria ser incorporada a seus pró-
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prios discursos, depois de compreendida, reelaborada e associada a 
outras informações, a ponto de tornar-se um assunto que pode ser 
discutido em conversas nas diferentes esferas da vida em sociedade. 

Com essa experiência, foi possível constatar, também, que a diver-
sidade de abordagens das matérias de CT&I nos telejornais estudados 
gerou conclusões e apropriações variadas da informação veiculada e, 
portanto, diferentes níveis de compreensão do público. 

Notas

1 Este artigo tem por base uma parte do trabalho desenvolvido du-
rante a tese de doutorado em Comunicação Social defendida na 
Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), intitulada: “A Ciência 
nos Telejornais Brasileiros (o papel educativo e a compreensão pública 
das matérias de CT&I)”.
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