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Introdução

Devido à importância de se divulgar ciência – percebida 
nos últi mos anos tanto por pesquisadores, quanto pela da 
socie dade em geral – o jor nalista, elo entre a comunidade 
acadê mica e a civil, deve estar atento para o seu papel de 
divulgador científico. 

Este profissional passou a partir do século XX de 
“informador” (LAVOINNE, 1991) – mero difusor de no-
tícia – para ser um co municador, no sentido mais amplo 
da palavra. O jornalista científico, como qualquer outro 
jornalista, sabe que ao construir suas matérias, não deve 
atender a interesses unilaterais de pesquisadores e cientistas, 
os quais buscam uma visão única sobre seus experimentos. 

Especializado ou não, o jornalista não pode aban-
donar um dos conceitos básicos ensinados nas escolas 
de comunicação como bom jornalismo; o de informar, 
promovendo o contraditório e a isenção, bem como é feito 
nas demais editorias em jornais, revistas, rádios ou TVs 
como, as de esportes, polícia, política, cidades, entre outras.
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A formação do profissional de jornalismo no Brasil: 
algumas considerações

Por ter se tornado nos últimos anos uma prática minimalista, o 
Jornalismo deixou de lado as suas tradições que sempre pregaram o bem 
comum, a ética, a independência, e o interesse coletivo. Seguindo a linha 
de produção de informações que se tornaram os veículos de comunicação, 
sobretudo os impressos, é notada a homogeneização da produção 
jornalística e sua “notável pasteurização” (JAWSNICKER, 2007).

O resultado disso é oriundo da formação dada pelas escolas de 
Jornalismo que, ao não se preocupam com o estímulo do raciocínio do 
“profissional problematizador” (JAWSNICKER, 2007). Alguém que 
saiba criar um espaço midiático que estimule o raciocínio e a discussão 
do leitor/telespectador/ouvinte, como afirma Claudia Jawsnicker, 
(2007, p.115):

[...] Muitos docentes aceitam e orientam suas aulas pelos manuais e 
paradigmas utilizados nas redações dos grandes veículos, sem argüir 
sua validade, compactuando e perpassando a fórmula da alfabetização 
jornalística: “fazer simples”, “fazer curto” e “vender bem”. Dessa 
maneira, impõem aos alunos um modelo de produção jornalística já 
estabelecido e encorajam a formação de um profissional domesticado 
às regras de um mercado distorcido, alienante e alienador.

Como professora de disciplinas práticas na área de jornalismo 
impresso, Claudia Jawsnicker, sempre estimulou em sala de aula 
os trabalhos práticos. Recomenda aos estudantes, que necessitam 
desenvolver a prática da escrita jornalística no dia-a-dia de uma re da  ção, 
o jornal laboratório. “É um espaço privilegiado no qual os estudantes 
podem não só planejar e executar um projeto jornalístico, mas, sobretudo, 
desenvolver sua capacidade crítica.” (JAWSNICKER, 2007, p. 122). 
Ainda segundo Jawsnicker, nos jornais laboratórios, abre-se espaço para 
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a experimentação, para o erro e para a construção de novas possibilidades 
em cima do erro.

Há mais de 20 anos, já era alertado pelo educador pernambucano 
Paulo Freire, que o conteúdo desenvolvido pelos professores em sala 
de aula é descontextualizado da realidade dos alunos. Isso inibe o 
desenvolvimento do senso crítico do estudante sobre o mundo que o 
cerca e sobre sua própria vida. Freire exorta os professores a se engajarem 
numa “pedagogia crítica”, que traga a realidade para dentro da sala de 
aula, encorajando o aluno a descobrir e a examinar o mundo a sua volta 
e, consequentemente, a sua própria identidade.

De acordo com Freire: 

[...] Nossa experiência na universidade tende a nos formar à distância 
da realidade. Os conceitos que estudamos na universidade podem 
trabalhar no sentido de nos separar da realidade concreta à qual, 
supostamente, se referem. Os próprios conceitos que usamos em 
nossa formação intelectual e em nosso trabalho estão fora da realidade, 
muito distantes da sociedade concreta (FREIRE apud MEDITSCH, 
2003, p.242).

No Brasil existem poucos cursos de especialização e mestrado 
em Divulgação Científica. Os mais conhecidos são o Mestrado em 
Divulgação Científica e Cultural, promovido pelo Laboratório de 
Estudos Avançados em Jornalismo – Labjor; a Pós-graduação em 
Divulgação Científica, da Universidade de São Paulo – USP; e o mais 
novo de todos, o curso de Especialização em Divulgação da Ciência da 
Tecnologia e da Saúde, que teve início no primeiro semestre de 2009 na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O curso tem formato lato sensu, e 
é resultado da iniciativa do Museu da Vida da Fiocruz, Casa da Ciência 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação Cecierj, 
com apoio da Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia da 
América Latina e do Caribe (Red-Pop), da Associação Brasileira de 
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Centros e Museus de Ciência e da Associação Brasileira de Jornalismo 
Científico (ABJC). 

Esses novos cursos trazem em suas ementas a proposta de moldar 
o profissional de jornalismo a compreender como um texto jornalístico-
científico produz sentidos, por meio da análise discursiva e a compreensão; 
esses textos, segundo a proposta, serão lidos (interpretados) a partir do 
modo como estão constituídos. 

Mas apesar da promessa teórica, a jornalista especialista em 
Divulgação Científica pela ECA -USP, Isis Nóbile Diniz, diz que na 
prática não é bem assim. Ela entende que alguns cursos oferecidos na 
região Sudeste, em especial em São Paulo, são academicamente fracos. 

Diniz (2009. On-line) entende que: 

Os cursos de jornalismo poderiam ser mais aprofundados e com maior 
bibliografia.Conheço alguns cursos de especialização em divulgação 
científica. Apenas dois que existem em São Paulo. Eles são uma base 
para quem nunca teve contato com a ciência ou com o jornalismo, 
visto que graduandos de qualquer área podem se inscrever. De modo 
geral, o jornalista científico – seja formado em Jornalismo, Física, 
Biologia ou outra graduação – aprende na prática a profissão. Quem 
tem formação jornalística acaba estudando por conta própria temas 
sobre ciência. Os demais aprendem sozinhos o trabalho do jornalista. 
A compreensão da produção, e do modo de interpretação desses 
textos supõe que saibamos analisá-los em sua materialidade e em 
seus mecanismos de funcionamento que resultam do fato de que, 
para significar, a língua tem de se inscrever na história. Assim, nosso 
objeto de estudo é o discurso pois é no discurso que se pode observar 
a relação entre a linguagem e a exterioridade, a historicidade. 

Divulgação de Ciência e a Cultura Científica no Brasil

O simples direito à informação - divulgado pela Organização das 
Nações Unidas – ONU na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
em 1948 – já justificaria a essência da necessidade da divulgação de 
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ciência e tecnologia ao grande público. Contudo, para que isso aconteça 
da forma mais próxima da isenção, é importante que o jornalista que 
escreve sobre divulgação científica, seja especializado na área ou não, 
esteja atento para possíveis desvios em sua conduta técnica ao noticiar 
sobre ciência. 

Em sua graduação, o estudante de jornalismo aprende que na 
construção de uma matéria deve-se no mínimo serem consultadas 
três fontes. Essa regra básica consiste em explorar o contraditório, a 
liberdade de opiniões entre as fontes, para que assim o leitor tenha 
diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. 

É comum o jornalista científico recorrer às seguintes fontes para 
a construção de sua matéria: pesquisadores, professores, instituições de 
pesquisa ciência e tecnologia, universidades, hospitais, ONGs, além de 
órgãos governamentais mais agências de apoio à pesquisa. Dentro desse 
universo de fontes relativamente diversas, se deve atentar, principalmente, 
a seus personagens principais, os cientistas. Esses, que até poucos anos 
atrás tinham aversão a repórteres, hoje vêem a necessidade do trabalho 
da imprensa, buscando mais visibilidade para seus textos, e, com isso, 
barganhar fundos para suas pesquisas. 

Essa mudança de comportamento da comunidade científica 
desconstruíu alguns critérios jornalísticos. Comportamento esse que 
põe em risco a isenção jornalística quando, através de uma única linha 
de pensamento, é construída uma verdade unilateral. Esta que advém 
somente da afirmação do pesquisador em sua pesquisa acadêmica ou 
invento, sem abrir espaço para o contraditório com opiniões diferentes 
sobre o mesmo tema. 

Mas para que o jornalista deixe de ser, ou seja, com menos frequência 
induzido ao erro, é preciso treinamento, seja na academia, ou através do 
convívio diário nas entidades de ciência e tecnologia. 

Atento a isso, Lasswell (1978) diz que um dos fatores que 
influencia negativamente a comunicação eficiente é justamente a falta 
de conhecimento ou treinamento adequeado: 
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[...] A ignorância pura e simples constitui um fator influente, cujas 
conseqüências nunca foram adequadamente estabelecidas. Por 
ignorância entendemos aqui a ausência, em que um dado ponto do 
processo de comunicação, de conhecimento disponível em outras 
áreas da sociedade. Por falta de treinamento adequado, o pessoal 
ocupado na coleta e difusão de informação interpreta, continuamente 

de forma errada (LASSWELL, 1978, P.113).

A cultura e o contexto da ciência e do conhecimento científico 
moldam as dinâmicas das interações dentro das comunidades, sejam 
elas científicas ou acadêmicas e legitimam comportamentos, práticas 
e processos. Assim, tanto os processos relacionados à criação do 
conhecimento científico, quanto os processos de comunicação do 
conhecimento científico, por exemplo, são moldados e adequados a 
cultura proveniente do ambiente científico (LEITE, 2006).

Vogt (2008, p.02) afirma que: 

A atividade científica também é uma atividade cultural específica, tem 
especificidades, tem características dos pontos de vista lingüístico, 
sociológico, epistemológico, filosófico. É uma atividade cultural que 
tem características muito específicas no que diz respeito aos aspectos 
da produção do conhecimento científico e que tem características que 
vão se agregando a esta do ponto de vista não só da produção do 
conhecimento, mas da circulação social do conhecimento científico, 
pelo ensino, pelas atividades de motivação em torno da ciência e das 
atividades de divulgação.

[...] As obras científicas são maneiras de entender o mundo criadas 
pela ação humana e que, como as obras de arte, podem ser apreciadas 
pelo que dizem sobre nós mesmos e nosso desenvolvimento. Descobrir 
a ciência é um modo de descobrir a nós mesmos. (SCHWARTZ, 
1992)

Baseado na afirmação de Schwartz, entendemos que a cultura 
científica pode ser reconhecida como um bem social. Ou seja:



 Difusão e cultura científica: alguns recortes 175

[...] 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 social do ensino e da 
educação, ou ainda, do ponto de vista de sua divulgação em sociedade, 
como todo, para o estabelecimento das relações críticas necessárias 
entre o cidadão e os valores culturais de seu tempo e de sua história. 
(VOGT, 2006, p.25).

Dessa forma, concluí-se que a divulgação de Ciência e Tecnologia, 
deve partir inicialmente de suas fontes primárias, as quais são as 
responsáveis pelo planejamento e distribuição dos recursos para projetos 
científicos e tecnológicos. Por essa razão, os governos em todos os 
estágios, e os pesquisadores de em geral, têm o dever de prestar contas 
à sociedade sobre as realizações na área, contribuindo para a evolução 
educacional e cultural da população. 

A divulgação científica liga o cidadão aos benefícios que ele tem 
o direito, além de formá-lo com uma consciência questionadora que 
lhe servirá para reivindicar melhorias para o seu bem estar social.  
A divulgação ainda pode contribuir para a obtenção de uma visão mais 
clara da realidade, contrapondo-se a aspectos característicos de uma 
cultura pouco desenvolvida, ainda contagiada por superstições e crenças, 
que impedem as pessoas de encontrar com clareza as verdadeiras causas 
e efeitos dos problemas que enfrentam na sucessão de seus dias.

A divulgação de ciência no Brasil, quem escreve?

O receio dos acadêmicos em dar informações vinha da capacidade 
de compreensão dos repórteres em traduzir toda aquela informação 
densa do pesquisador para a uma linguagem mais acessível e didática 
aos “leigos”. Este modelo é condenado pelo editor-chefe da revista 
Galileu, Mauricio Tuffani quando define:
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[...] Trata-se de uma entidade fictícia, o chamado leitor médio. Mesmo 
que as pesquisas sobre seu perfil indiquem que ele já concluiu o ensino 
médio e esteja cursando ou tenha terminado um curso superior, 
grande parte dos jornalistas insiste em considerá-lo como alguém 
que só sabe ler e escrever e, portanto, seria incapaz de compreender 
qualquer matéria que não tenha sido elaborada sob o mais severo 
didatismo. Isso implica que as reportagens sobre temas científicos 
precisam ser devidamente contextualizadas com infográficos, matérias 
explicativas, cronologias e até mesmo glossários.

A ONU para a educação, a ciência e a cultura – UNESCO definiu 
como literacy (em português a tradução aproximada é “alfabetização”) 
a habilidade de um indivíduo para “ler e escrever um pequeno e simples 
depoimento sobre sua vida cotidiana”. Concluindo com o termo: 
scientifically literate (ou seja, o indivíduo detentor de uma cultura 
científica básica) (OLIVEIRA, 2005). 

Com base nessa classificação, a professora de pós-graduação em 
Divulgação Científica, Fabíola de Oliveira (2005, on-line) diz:

[...] Não quero dizer que uma pessoa precisa ser letrada em assuntos 
científicos, mas também não significa que basta ler e escrever.  
A minha definição aproxima-se mais do que recentemente tornou-
se conhecido como functional literacy (cultura funcional), definida 
como a habilidade para compreender o que se lê ou está escrito, a 
ponto de poder exercer determinadas funções na sociedade, como se 
comunicar com indivíduos, progredir economicamente ou em outros 
interesses, ou participar de um modo de vida democrático. A cultura 
científica implica esta funcionalidade: a habilidade de responder de 
forma significativa às questões técnicas que permeiam a nossa vida 
cotidiana e o mundo das ações políticas. 

Ben Goldacre, em sua coluna Bad Science, veiculada no site do jornal 
britânico, The Guardian – http://www.guardian.co.uk/life/badscience – 
tem o costume de “espancar” jornalistas de ciência do Reino Unido por 
meio de seus textos. O espaço é usado como um tipo de ombudsman 
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autodeclarado do jornalismo científico. É normal ele fazer picadinho 
das pesquisas que viram manchetes nos veículos britânicos, mostrando 
a inconsistência ou irrelevância dos estudos.

Numa postagem de 8 de setembro de 2005 – Goldacre (On-
line) resolveu criar uma tipologia das razões que levam repórteres e 
editores a cometerem tantos equívocos. Ele classificou três famílias de 
paródias: matérias excêntricas “wacky”, matérias de meter medo “scare” 
e matérias sobre grandes avanços “breakthroughs”. No primeiro tipo 
cabem reportagens como aquelas que apontam o componente genético 
da infidelidade ou “o” neurônio que reage à imagem de Angelina Jolie.  
No segundo, a recorrente lenda de que a vacina MMR, sigla em inglês para 
SRC (sarampo, caxumba e rubéola) causa autismo. No terceiro, mais sutil, 
entram inúmeras de reportagens em que avanços apenas incrementais são 
apresentados como grandes saltos da ciência. (LEITE, 2005).

De acordo com o colunista do The Guardian, tudo decorre da 
incapacidade de jornalistas entenderem a complexidade, e, em geral, as 
estatísticas dos artigos científicos. Para ele, cientistas sabem reconhecer 
quando um artigo é má ciência. Jornalistas, não. (LEITE, 2005). 

Em crítica feita no Jornal da Ciência (On-line) – sobre o artigo de 
Ben Goldacre, o Marcelo Leite defende que: 

O problema é que o serviço prestado por Goldacre vem turvado por 
certa intolerância (uma tentação sempre presente para quem chega ao 
ombudsmanato). Fala com desdém dos bacharéis em humanidades e 
os condena em bloco como relativistas culturais, interessados somente 
na desconstrução da ciência como produtora de inverdades travestidas 
de saber objetivo. No fundo, parece que não aceita para cientistas a 
mesma vigilância que exerce sobre os jornalistas, como se houvesse 
alguma instituição acima da crítica. Neste caso, pode-se começar a 
criticá-lo questionando: por que os periódicos científicos, cuja seleção 
de artigos passa pelo crivo de cientistas praticantes (“peer-review”), 
admite a publicação de estudos que segundo ele são má ciência? 
(LEITE, 2005, on-line).
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Conclusão

A partir das explanações de teóricos, técnicos e cientistas do 
ramo da divulgação científica, pode-se sentenciar a urgência de uma 
melhor preparação para cientistas e jornalistas. Este último, que lida 
direta ou indiretamente com divulgação de ciência, deve se atentar ao 
direcionamento que é dado ao seu trabalho que, ao noticiar sobre ciência, 
acaba sem perceber se tornando um assessor de imprensa de instituições 
de ciência e tecnologia. Dessa maneira, não se considera o contraditório 
promovido por intermédio de matérias mais independentes com 
diversos pontos de vistas. 

Já para os cientistas, se deve criar a cultura da importância da 
imprensa na divulgação de suas pesquisas ou inventos. Para isso, a 
promoção de treinamentos de relacionamento com a imprensa (Media 
Training) seria uma das medidas conscientizadoras que aperfeiçoariam 
a divulgação de ciência. 
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