
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BUENO, WC. As fontes comprometidas no jornalismo científico. In: PORTO, CM., BROTAS, 
AMP., and BORTOLIERO, ST., orgs. Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras 
contemporâneas [online]. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 55-72. ISBN 978-85-232-1181-3. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org> 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As fontes comprometidas no jornalismo científico 
 

 

Wilson Costa Bueno 



// 55 

AS FONTES COMPROMETIDAS NO 
JORNALISMO CIENTÍFICO 

Wilson Costa Bueno

Introdução

O Jornalismo Científico, assim como as demais especialidades 
que caracterizam, na prática, a atividade jornalística (Jornalismo Eco-
nômico, Esportivo, Político, Ambiental etc.), dependem basicamente 
das fontes porque o profissional de imprensa é, em essência, um me-
diador. O divulgador científico, de per si, a não ser que tenha sido 
guindado à posição de colunista, ou seja, ele próprio um especialista 
em uma determinada área, não responde sozinho pelas informações 
que veicula, baseando-se em pessoas ou materiais (artigos, documen-
tos etc.) que as validam.

As fontes que respaldam a cobertura de ciência, tecnologia e ino-
vação (CT&I) são de vários tipos, mas podemos agrupá-las, simplifi-
cadamente, em duas grandes categorias: as fontes testemunhais e as 
fontes documentais.

As fontes testemunhais são representadas pelos entrevistados, 
pro tagonistas básicos, indispensáveis, da cobertura jornalística de 
ma neira geral. No caso específico do Jornalismo Científico, elas comu-
mente são integradas por pessoas que detêm informação ou conheci-
mento especializado, como os pesquisadores, os cientistas, ou mesmo 
profissionais (médicos, engenheiros, ou técnicos). Há, evidentemente, 
um questionamento possível, como iremos indicar mais adiante, com 
respeito à restrição no uso de fontes não especializadas, mas é forçoso 
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reconhecer que temas complexos necessariamente remetem os jorna-
listas àqueles que dominam áreas específicas. Não se pode abrir mão 
dos que podem discorrer ou analisar com propriedade conceitos e pro-
cessos que dizem respeito às pautas de ciência, tecnologia e inovação, 
mas a produção de uma reportagem em CT&I pode (e deve) incluir 
outras fontes que “falam pela sociedade” e que não estejam, obrigato-
riamente, comprometidas com a comunidade técnico-científica.

É possível ter acesso a fontes testemunhais pela consulta ao diretó-
rio de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), ao currículo Lattes dos pesquisadores 
brasileiros e a um número crescente de guias de fontes, organizados 
por empresas de pesquisa, entidades etc.1

As fontes documentais, na classificação aqui empreendida, incor-
poram uma série de possibilidades, como anais de congressos técni-
co-científicos, periódicos especializados, relatórios consubstanciados, 
dissertações e teses, relatórios de pesquisa, documentos oficiais de po-
líticas públicas, textos, materiais e artigos inseridos em várias mídias 
ou ambientes (jornais e revistas especializados, portais e sites etc.). Nas 
duas últimas décadas, em virtude da expansão da web, da existência 
de mecanismos de acesso a estes materiais especializados, o jornalista 
científico pode encontrá-los, com alguma facilidade, ainda que a de-
mocratização do conhecimento científico não ocorra plenamente, com 
restrições, sobretudo, do ponto de vista financeiro.2

Em princípio, toda fonte tem os seus compromissos, sejam eles co-
merciais, políticos, ideológicos ou mesmo pessoais. O jornalista deve 
partir sempre desse pressuposto básico, quando se defronta com uma 
fonte , valendo-se de alguns recursos ou estratégias para avaliar a qua-
lidade, a credibilidade e a independência da informação que ela lhe 
oferece. De imediato, deve cumprir um roteiro em três etapas: 

a) identificar a fonte previamente, buscando avaliar sua trajetória, 
suas relações, seus interesses, suas posições anteriores etc.; 

b) cotejar a fonte acessada com outras fontes, eliminando o risco de 
permanecer preso a uma única voz, a uma única versão; 
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c) contextualizar as informações, tendo em vista o tema ou a pauta 
específica de que está tratando. Esta contextualização permite ana-
lisar o impacto socioeconômico, político de produtos, processos e 
políticas que caracterizam o universo abrangente da C&T&I.

A experiência tem demonstrado, no entanto, que, por inúmeros 
motivos, essa vigilância necessária não tem sido levada a cabo pelos 
veículos e pelos profissionais de imprensa que cobrem ciência, tecno-
logia e inovação, particularmente por aqueles que não integram edito-
rias específicas nessa área ou pelos que, o que ocorre mais frequente-
mente, cumprem pautas de C&T&I episodicamente.

Algumas justificativas para esta displicência, equívoco ou omissão 
podem ser apontadas, como a falta de capacitação do profissional que 
cobre ciência e a tecnologia (a situação, felizmente, tem melhorado 
consideravelmente nos últimos anos nos veículos de prestígio e que 
estão sediados nos grandes centros), a relação desequilibrada entre 
o repórter e a fonte, e a aceleração do processo de produção jornalís-
tica, que atropela a coleta e a “checagem” das informações. É neces-
sário apontar, no entanto, um outro motivo, subjacente à prática do 
Jornalismo Científico: a aparente neutralidade da fonte.

Refém das fontes

A formação do jornalista científico no Brasil ainda é tímida e pre-
cária na Academia, mesmo porque, com raras exceções, a grade cur-
ricular dos cursos de Jornalismo nacionais não incluem disciplinas 
(obrigatórias ou optativas) nesta modalidade ou mesmo abrem espa-
ço para o debate sobre as singularidades desta cobertura em cursos 
extracurriculares (de extensão, por exemplo). Embora algumas inicia-
tivas estejam sendo implementadas na pós-graduação, com cursos de 
especialização Lato Sensu de Jornalismo Científico, a graduação ignora 
a realidade jornalística, que hoje se pauta pela segmentação em edi-
torias, e não permite aos alunos acesso a informações e fontes básicas 
nas várias modalidades de cobertura.3
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Recentemente, as Fundações de Amparo à Pesquisa (Faps) em 
vários estados brasileiros passaram a incorporar ações destinadas à 
formação e ao financiamento de projetos de iniciação científica em 
Jornalismo Científico, mas, muitas vezes, elas acabam sendo desconti-
nuadas porque dependem basicamente da vontade política e do nível 
de conscientização de seus dirigentes.4

Esta formação pouco qualificada torna o jornalista, especialmente o 
recém formado ou aquele que não tem contato regular com a “cultura” 
da área e não domina temas específicos, ainda que há algum tempo no 
mercado, refém das fontes. O desconhecimento do assunto abrangido 
pela pauta em CT&I impede que o jornalista mal formado ou pouco 
crítico possa dialogar com as fontes e, invariavelmente, o coloca numa 
posição de desvantagem, de que redunda quase sempre a transcri-
ção acrítica da fala dos entrevistados. Essa reprodução compromete, 
muitas vezes, a qualidade da cobertura porque as fontes, nessa área 
como nas demais, podem (ou costumam) estar atreladas a interesses 
externos ou contaminadas por perspectivas pessoais. Particularmente, 
nas Ciências Humanas (embora não lhes seja exclusiva), há represen-
tantes de correntes teóricas que divergem e que se submetem a visões 
de mundo, políticas e/ou ideológicas distintas. Ignorar este fato, o que 
costuma acontecer para repórteres inexperientes ou pouco informa-
dos, implica comprometer a credibilidade das informações.5 

A aceleração da informação, e particularmente a consolidação do 
jornalismo on line e da cobertura de CT&I no rádio e televisão, agre-
garam novos desafios ao jornalismo científico porque tornou mais 
rápido e, consequentemente menos seguro, o processo de apuração 
das informações. Com isso, jornalistas e veículos têm se rendido ao 
frenesi informativo e veiculado, sem maior critério, de notícias que se 
originam de fontes suspeitas ou pouco qualificadas, em nome de uma 
pretensa necessidade de agilizar a circulação de informações.

É indispensável, porém, insistir num dos obstáculos mais contun-
dentes ao relacionamento saudável entre jornalistas/divulgadores e 
suas fontes na cobertura de ciência, tecnologia e inovação: a perspec-
tiva equivocada de que as fontes nessa área são isentas, reflexo tam-
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bém da tese superada de que a ciência e a tecnologia estão a serviço 
da sociedade. Esta visão ingênua faz parte do imaginário construído 
no ensino formal de ciências e que associa ciência e tecnologia e seus 
principais protagonistas (pesquisadores e cientistas) a um universo 
descolado da realidade concreta, portanto distante de interesses polí-
ticos, econômicos, militares, pessoais etc.

A ciência e a tecnologia, no mundo moderno, constituem-se em 
mercadorias, produzidas e apropriadas pelos grandes interesses, e as 
fontes, sejam elas pesquisadores, cientistas ou técnicos, podem estar 
absolutamente contaminadas por vínculos de toda ordem. Incorrem 
em erro todos aqueles que diante de debates que envolvem questões 
controversas, como transgênicos, energia nuclear, licenciamento am-
biental, projeto espacial brasileiro, reforma agrária ou mesmo a teoria 
da evolução, imaginam encontrar sempre, entre as fontes especializa-
das, informações descomprometidas. Os cientistas, os pesquisadores 
defendem posições, submetem-se a patrocínios, têm suas idiossincra-
sias, mantêm relações de afinidade com partidos políticos, correntes 
ideológicas etc. Muitos deles, cultivam vínculo estreito com corpora-
ções, governos, grupos de pesquisa, correntes teóricas etc. e não hesi-
tam em sobrepor esses interesses aos quais se filiam ao interesse estri-
tamente científico. O diretor de pesquisa & desenvolvimento de uma 
empresa global (Monsanto, Bayer, Merck, Cargill, Microsoft etc.) é, 
antes de tudo, um funcionário e não desfruta de autonomia para di-
vulgar ou interpretar de maneira isenta pesquisas e informações que 
dizem respeito aos interesses da organização que representa.

Muitos jornalistas ignoram que esta relação promíscua entre ciên-
cia e poder, ciência e capital é cada vez maior. Há quem afirme que 
está mais difícil encontrar um pesquisador de prestígio que seja in-
dependente, até porque a ciência está cada vez mais burocratizada, 
complexa, monetarizada e aquele cientista isolado, que pesquisa com 
recursos próprios só existe mesmo em países pobres ou emergentes 
(muitos mestres e doutores brasileiros que estão envolvidos com seus 
projetos, tendo em vista a obtenção de títulos acadêmicos exibem esse 
perfil). Inúmeras publicações científicas de prestígio, em todo mundo, 
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estão atentas para esta relação espúria e têm exigido, cada vez mais,  
a declaração dos vínculos funcionais ou comerciais dos pesquisadores 
que a elas encaminham seus artigos.

Ainda que se possa admitir, em tese, que a ciência (não a tecnolo-
gia, que se compromete com a sua própria aplicação) seja neutra (há 
estudos que mostram que não é bem assim e já se fala em uma ciência 
feminista, em uma ciência dos países em desenvolvimento, o que não 
é mais do que garantir que a ciência tem um compromisso com a geo-
grafia e com a história!), a fonte em ciência e tecnologia, certamente, 
não é isenta.

O Jornalista Científico precisa enxergar sempre além da notícia e 
da fonte, buscando fugir da armadilha de se tornar refém de um espe-
cialista, que tem outros compromissos além da ciência e da tecnologia. 
Embora possa não ser fácil identificar os vínculos das fontes, há que se 
imaginar que eles existem e que é socialmente, politicamente relevan-
te manter a vigília. 

A leitura regular da cobertura de ciência e tecnologia nos remete a 
informações controversas, a instâncias que extrapolam o processo de 
produção científica, como se pode observar no embate entre os céti-
cos e os que defendem a influência dramática da ação do homem no 
aquecimento global. Além disso, é sempre importante observar que 
necessariamente não são os cientistas e pesquisadores que definem 
as prioridades de investimento em C&T, resultado de lobbies nos con-
gressos e de acertos nos bastidores oficiais. 

Imaginar-se que a competência técnica ou científica prevaleça, em 
ambientes onde concorrem interesses comerciais e políticos podero-
sos, é acreditar que a ciência e a tecnologia estão descoladas de seu 
contexto de produção e comercialização. A escolha do padrão digital 
da TV brasileira, a compra dos novos caças da Força Aérea Brasileira 
(FAB), os parceiros em projetos tecnológicos são definidos por um 
conjunto amplo de fatores e, infelizmente, muitas vezes a excelência 
das soluções (sob o ponto de vista da ciência e da tecnologia) e mesmo 
o interesse público não fazem parte do processo de decisão.
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A relação com as fontes em ciência e tecnologia, apesar das singu-
laridades de que elas se revestem, deve pautar-se pelo mesmo cuida-
do que todos os jornalistas devem ter quando diante de políticos ou 
executivos de empresas. Na prática, do ponto de vista dos compro-
missos e interesses, pode-se afirmar que as diferenças entre pesquisa-
dores, parlamentares ou empresários são menos significativas do que 
comumente se imagina. 

Há, evidentemente, exceções e o bom jornalista conseguirá iden-
tificá-las, se estiver atento e disposto a isso. Nem todas as fontes são 
neutras nos laboratórios e institutos de pesquisa, nas universidades 
e esta característica está ausente nos departamentos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P & D) das grandes corporações. Aceita esta condi-
ção, é possível imaginar que o Jornalismo Científico tem, quase sem-
pre, a sua objetividade e isenção comprometidas, porque se constitui 
(e deve ser assim) em um discurso construído a partir de mediações, 
filtros e vínculos de toda ordem. 

Biotecnologia: um caso exemplar

No Brasil, há um caso extremamente elucidativo do vínculo en-
tre fontes e interesses, ainda não percebido pela imprensa nacional, 
que, em sendo pouco investigativa ou mesmo omissa, desconhece 
ou finge ignorar as relações estreitas entre uma empresa e os seus 
clientes. Trata-se da Céleres, uma empresa de consultoria sediada em 
Uberlândia/Minas Gerais, fundada em 2002, e que tem se especializa-
do no desenvolvimento e divulgação de pesquisas e/ou estudos sobre 
as vantagens (econômicas, ambientais, etc.) de produtos geneticamen-
te modificados.

Ela tem sido a fonte básica, principal, de inúmeros veículos brasi-
leiros para a legitimação dos benefícios dos transgênicos, com infor-
mações reproduzidas literalmente nas reportagens (algumas não pas-
sam de releases ampliados), ainda que estes estudos envolvam aspectos 
controversos e que tenham sido objeto de resultados discordantes em 
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pesquisas ou estudos realizados por outras fontes nacionais ou inter-
nacionais.

Um olhar ainda que ligeiro pelo site da empresa evidência, de ime-
diato, o vínculo indissolúvel com as empresas de biotecnologia listadas 
entre os seus principais clientes. Destacam-se, entre eles, a Monsanto, 
a Bayer, a Syngenta, a Dupont, a Bayer, a Dow, ou seja, todos os maio-
res fabricantes mundiais de biotecnologia.6

Era mesmo de se esperar que os resultados destes estudos (pelo 
menos os divulgados para a mídia brasileira) trouxessem informações 
favoráveis aos transgênicos. Não é fácil apontar o caso de um presta-
dor de serviço que explicitamente assedie a imprensa para divulgar 
informações que contrariam os interesses dos seus clientes e, para não 
fugir à regra, a Céleres não faz isso, o que a torna igual a todas as ou-
tras fontes absolutamente comprometidas.

Há outros casos igualmente emblemáticos nesta área, como o 
Conselho de Informações em Biotecnologia (CIB) que também tem 
como proposta a defesa dos transgênicos, com vínculo evidente com 
os produtores de biotecnologia, bancas de advogados e empresas de 
pesquisa ou pesquisadores que estão comprometidos com esta tecno-
logia ou lucram a partir de seu uso ou de sua ampliação no agronegó-
cio brasileiro.

A imprensa nacional não tem conseguido contemplar estas cone-
xões e, invariavelmente, tem se prestado a esta divulgação de forma 
acrítica, considerando como isentas fontes definitivamente engajadas 
na defesa de interesses econômicos e/ou profissionais.

A “lattelização” das fontes

Um viés recorrente na cobertura de ciência, tecnologia e inovação, 
no que diz respeito às fontes, tem a ver com a exclusão daquelas que, 
num primeiro momento, não são vistas como especializadas. 

Extrapolando o próprio conceito de Jornalismo Científico, a mídia 
e os profissionais de imprensa que cobrem a área acabam reduzin-
do o universo de suas potenciais fontes, limitando-se, quase sempre, 
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a acessar apenas pesquisadores, cientistas ou técnicos e profissionais 
diretamente vinculados ao foco específico da pauta. Relegam ao se-
gundo plano, o que é um equívoco porque o Jornalismo Científico não 
obedece aos mesmos cânones do discurso científico, entidades, profis-
sionais e mesmo o cidadão, que podem ter algo a dizer sobre o tema 
abordado.

Tomemos um exemplo emblemático e que se repete, tediosamen-
te, na definição das fontes que integram as pautas sobre transgênicos. 
Comumente, a mídia se reporta, quando o tema envolve os organis-
mos geneticamente modificados, a especialistas ou a entidades, muitas 
vezes, definitivamente comprometidas com a indústria da biotecnolo-
gia. Mencionamos anteriormente o caso das Céleres e do CIB, cujas re-
leases ou comunicados são reproduzidos literalmente, como se oriun-
dos de fontes eminentemente técnicas, o que sabemos não é verdade. 
Dificilmente, a menos que o próprio foco da notícia se origine de outras 
fontes (uma denúncia ou estudo realizado por uma Organização não 
governamental (ONG) – o Greenpeace, para citar um caso − ou uma 
ação performática de um movimento social contrário os transgênicos 
– Movimento dos Sem Terra, por exemplo), o Jornalismo Científico 
não consegue contemplar a abrangência do tema e, por conta própria, 
descarta do debate grupos ou mesmo pessoas que têm algo a dizer 
sobre ele. Ignora o fato de que o consumidor, o advogado, o agricultor 
familiar, o ambientalista etc. podem ter (costumam ter) algo a contri-
buir para essa discussão, mesmo porque é impactado pelo contínuo 
avanço da produção e comercialização dos transgênicos. Alguns veí-
culos, como o Estado de São Paulo, recorrentemente em seus editoriais 
sobre os transgênicos, defendem a tese de que se trata de uma questão 
meramente técnica e que não deve ser debatida fora dos círculos res-
tritos dos especialistas.

A escolha das fontes no Jornalismo Científico sofre, portanto, de 
um processo de elitização, o que favorece o distanciamento do cida-
dão comum do debate e da participação na tomada de decisões sobre 
temas que lhe dizem respeito. O lobby dos fabricantes para que a rotu-
lagem dos produtos que contêm transgênicos não seja feita tem a ver 
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com os interesses dos que os produzem e os comercializam e não se 
justifica por qualquer argumento pretensamente técnico (as sementes 
transgênicas são exatamente iguais às tradicionais).

A elitização das fontes obedece a uma síndrome conhecida por 
“lattelização” das fontes, ou seja, o Jornalismo Científico tem prioriza-
do fontes que dispõem de currículo acadêmico, produtores de conhe-
cimento especializado e que, muitas vezes, têm por viés do olhar ou 
em muitos casos por má índole, se tornado cúmplices de corporações 
multinacionais que pregam o monopólio das sementes, fazem a apolo-
gia dos insumos químicos ou agrotóxicos ou mesmo supervalorizam a 
tecnologia como solução para problemas que dependem, obrigatoria-
mente, de vontade política.

A “síndrome Lattes” tem provocado, por extensão, a defesa da 
neu tralidade, da objetividade, vinculando-se a uma lógica racionalista 
que repudia o debate político em seu sentido mais amplo e que propo-
sitadamente desconsidera a relação capital x trabalho. 

Se partirmos da constatação óbvia de que o Jornalismo Científico 
não deve adotar o mesmo discurso, a mesma prática e o mesmo méto-
do da ciência, porque se constitui em outro sistema de produção, fica 
patente a impropriedade da elitização das fontes e a exclusão daque-
les que, embora não apresentem títulos acadêmicos, têm a contribuir 
para o debate de temas e decisões que impactam as suas vidas e a 
sociedade como um todo.

A tradução das fontes

O Jornalismo Científico incorpora ainda um outro vício não menos 
nocivo: a disposição para a reprodução das fontes, como se a divulga-
ção da ciência implicasse unicamente na tradução, na transcrição das 
falas e textos de autoridades em determinados campos de atuação.

O Jornalismo Científico é, antes de tudo, um discurso particular, 
que expressa o vínculo com inúmeras circunstâncias que tipificam 
o seu processo de produção. Ele tem a ver com o perfil, a trajetória,  
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a história de vida, a percepção de repórteres e editores; está alinhado 
com a proposta editorial dos veículos jornalísticos e com técnicas que 
são amplamente utilizadas no jornalismo de maneira geral.

Por inúmeras razões, o Jornalismo Científico não deve limitar-se 
à reprodução das fontes, algumas delas já explicitadas neste texto.  
A primeira delas considera o possível vínculo das fontes com determi-
nados interesses e, portanto, ao agir acriticamente, sem confrontar as 
informações captadas junto a determinadas empresas, setores ou pro-
fissionais, os jornalistas/divulgadores acabam abrindo mão de avaliar 
a sua veracidade. A mera reprodução, transcrição ou tradução impli-
ca subserviência às fontes e o papel do jornalista como profissional 
liberal deve ser o de protagonista e não de súdito. A segunda delas, 
é que as pautas de ciência, tecnologia e inovação devem, obrigatoria-
mente, ser contextualizadas e que, desta forma, requerem confronto 
de informações, análise do impacto de determinadas descobertas ou 
inovações junto à sociedade, o que impede o monopólio das fontes es-
pecializadas. A prática usual de reprodução das falas e textos das fon-
tes está em sintonia com o processo equivocado, já apontado aqui, de 
“lattelização” das fontes. Finalmente, como a audiência do Jornalismo 
Científico é constituída, prioritariamente, de pessoas leigas, o discurso 
que caracteriza a reportagem de CT&I precisa levar em conta o seu 
background cultural, socioeconômico etc. 

O discurso jornalístico deve, necessariamente, pautar-se pela com-
petência em comunicação (uso de recursos que seduzam a audiência, 
na maioria dos casos pouco disposta a “consumir” temas complexos) 
e essa disposição, muitas vezes, entra em conflito com o discurso 
científico tradicional, mais formal, mais preciso e atento aos detalhes.  
O discurso jornalístico, pela dinâmica própria do seu sistema de pro-
dução, é afetado pela velocidade do processo de captação e circula-
ção de informações, o que pode comprometer a sua completude ou 
precisão. Uma reportagem jornalística não pode (e não deve) repetir 
a estrutura básica de um relato de pesquisa, é naturalmente mais des-
contraída, mais “sensacionalista” no bom sentido do termo.7
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Fontes brasileiras

Embora a enumeração de fontes em jornalismo científico possa ser 
exaustiva, não adequada para o formato deste texto, em função da 
multiplicidade de temas e áreas que caracterizam o universo abran-
gente da ciência, tecnologia e inovação, algumas fontes nacionais es-
tão a seguir indicadas, sobretudo porque, em essência, incorporam 
esta perspectiva crítica.

No caso de entidades e empresas de pesquisa, merecem menção 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em par-
ticular as suas publicações Ciência e Cultura, Ciência Hoje e Jornal da 
Ciência; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) em especial a revista Pesquisa FAPESP; a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) com o seu extraordinário Museu da Vida; e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (que tem cerca de 150 
comunicadores, comprometidos com a divulgação da pesquisa agro-
pecuária). 

O Programa de Informação para Gestão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Prossiga) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT) é fonte indispensável, assim como os já mencio-
nados Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e a Plataforma Lattes, 
que inclui os currículos dos pesquisadores brasileiros.

As revistas ComCiência (o melhor exemplo de publicação on-line to-
talmente voltada para a divulgação de CT&I), Scientific American Brasil, 
Superinteressante, Galileu, Minas Faz Ciência Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) devem ser acompa-
nhadas com regularidade. Deve ser obrigatóriamente consultado o 
boletim on line Inovação Unicamp.

Dentre os sites ou portais específicos sobre Jornalismo Científico, 
merecem visita obrigatória a Rede de Ciência e Desenvolvimento (Science 
and Development Network), o Portal do Jornalismo Científico on-line, 
o Portal da ABJC – Associação Brasileira de Jornalismo Científico. 
Deveriam também merecer acompanhamento blogs como o do Núcleo 
de Pesquisa em Linguagens do Jornalismo Científico, assim como se 
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recomenda a visita ao Núcleo José Reis, sediado na Universidade de 
São Paulo (USP) e à agência Notisa – Notícias de Saúde.

A literatura brasileira na área tem crescido nos últimos anos mas, 
em função de sua perspectiva crítica e atual, recomenda-se de imedia-
to dois textos: O mundo segundo a Monsanto, de Marie Monique Robin, 
publicado pela Radical Livros e A verdade sobre os laboratórios farmacêu-
ticos, de Marcia Angell, lançado pela Editora Record. A bibliografia 
a seguir traz também uma série de obras que contribuem para uma 
visão mais abrangente do Jornalismo Científico.

Notas

1 O diretório dos grupos de pesquisa do CNPq pode ser acessado pelo 
endereço: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/ e a Plataforma Lattes, 
que permite o acesso ao curriculum de pesquisadores, está disponível 
em http://lattes.cnpq.br/. O IBICT há alguns anos editou o Guia de 
fontes de Informação para editores de periódicos científicos. É possível 
recuperar vários guias colocando-se “guia de fontes de ciência” como 
expressão-chave nos sistemas de busca da Web, como o Google.

2 Várias decisões têm sido implementadas para aumentar o acesso 
a documentos e materiais de grande utilidade para a cobertura de 
C&YT&I, como a disponibilização para download de dissertações e 
teses nos portais dos programas de pós-graduação, a versão on-line 
de periódicos especializados, a publicação de documentos relativos a 
políticas públicas, relatórios de grupos de pesquisa etc.

3 A Unicamp, pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 
(Labjor) –, mantém, há vários anos um curso pioneiro de especialização 
em Jornalismo Cientifico, bastante procurado. A Universidade do Vale 
do Paraíba (Univap) – tem um curso a distância de Jornalismo Científico 
e há outros cursos recentes de especialização promovidos pelo Museu 
da Vida- Fiocruz , pela Universidade Federal da Bahia, pelo Núcleo José 
Reis (USP), dentre outros. Fora do âmbito universitário propriamente 
dito, a Comtexto Comunicação e Pesquisa, uma empresa de consultoria 
em Comunicação/Jornalismo, promove cursos individuais e em grupo 
de atualização profissional em Jornalismo Científico há vários anos 
(www.comunicacaoadistancia.com.br). 
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4 Podem ser citadas a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), a Fapemig, a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Estado do Pará (Fapespa), a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Estado do Maranhão (Fapema), a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Estado do Amazonas (Fapeam), 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj), dentre muitas outras e que também incorporam 
estruturas profissionalizadas de comunicação com o objetivo de 
difundir a pesquisa desenvolvida regionalmente.

5 A divergência pode estar apoiada em interesses extra-científicos e é 
fácil perceber como ela se manifesta se examinarmos, por exemplo, 
o embate travado na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) entre especialistas pró e contra os transgênicos. A discussão 
não se reduz a aspectos meramente técnicos ou científicos, mas 
incorpora o lobby da indústria de biotecnologia e interesses pessoais 
de pesquisadores.

6 Conferir no site da empresa: www.celeres.com.

7 Ser sensacionalista, nesse caso, significa apelar para as sensações, 
motivando o leitor, o radiouvinte, o telespectador ou o internauta 
para o contato com a informação de C&T&I. Isso se consegue com o 
uso de uma diagramação mais limpa, de recursos visuais (ilustrações, 
infográficos), de títulos chamativos, de metáforas ou comparações que 
permitam a audiência estabelecer comparações ou entender processos 
normalmente complexos. Nada tem a ver com o sensacionalismo, o 
chamado “jornalismo marrom”, que apela para o exagero ou mesmo 
para o falseamento de dados ou fatos.
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