
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUCILENE MARIA MENDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSOROENSE COM OU SEM CIÊNCIA: 
O JORNALISMO CIENTÍFICO NO JORNAL O MOSSOROENSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2010 



JUCILENE MARIA MENDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSOROENSE COM OU SEM CIÊNCIA: 
O JORNALISMO CIENTÍFICO NO JORNAL O MOSSOROENSE 

 
 
 
 
 
 

 
Monografia apresentada à Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte como um 
dos pré-requisitos para obtenção do grau de 
bacharel em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo. 

 
ORIENTADORA: Veruska Sayonara De Góis 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2010 



       MMeennddeess,,  JJuucciilleennee  MMaarriiaa. 
       MMoossssoorrooeennssee  ccoomm  oouu  sseemm  cciiêênncciiaa::  oo  jjoorrnnaalliissmmoo  cciieennttííffiiccoo  nnoo  jjoorrnnaall  OO  
mmoossssoorrooeennssee  //  JJuucciilleennee  MMaarriiaa  MMeennddeess.. – Mossoró, RN, 2010. 

                 
              75 f. 
               
              Orientador(a): Prof . Veruska Sayonara de Góis.   
 
              Monografia  (Bacharel). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.   
         Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. 
           

 
               1. Jornalismo Científico - Monografia. 2. Ciência – Tecnologia - Monografia.  
         3. O Mossoroense - Monografia. I. Góis, Veruska Sayonara. II.Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. III.Título.  
            
                    UERN/BC                                          CDD 070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                             
                      Bibliotecária: Valéria Maria Lima da Silva CRB15/451 

 

 



JUCILENE MARIA MENDES 

 

MOSSOROENSE COM OU SEM CIÊNCIA: 
O JORNALISMO CIENTÍFICO NO JORNAL O MOSSOROENSE 

 

 
Monografia apresentada à Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte como 
um dos pré-requisitos para obtenção do 
grau de bacharel em Comunicação Social, 
com habilitação em Jornalismo. 
 

 

 

Aprovado em: __/__/__. 

 

 

Banca Examinadora 

 

________________________________________ 
Ms.Veruska Sayonara de Góis (Orientadora) 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
 

 

_________________________________________ 
Ms. Márcia de Oliveira Pinto  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
 
 
 

_________________________________________ 
Kildare de Medeiros Gomes Holanda  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico à minha mãe, 
Graça Mendes 

 
 
 



 
AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à minha mãe, Maria das Graças Mendes, pelo eterno apoio e 

incentivo, e ao meu padrasto, Antônio Ivo, em memória, por sempre terem feito o 

melhor para que eu pudesse estudar. Por terem depositado em mim, a esperança 

de conquistar o que eles não tiveram a oportunidade.  

Agradeço também ao meu namorado, João Lucas, pelo apoio e 

compreensão.  

Aos meus familiares que sempre torceram por mim e por minha felicidade.  

Aos amigos que me ajudaram e me incentivaram quando eu tive dúvidas, 

principalmente aos meus colegas de jornalismo. 

Às empresas que me deram oportunidade de estágio e aprendizado: jornal O 

Mossoroense, Arca da Comunicação e Quixote Comunicação Inteligente. Incluo 

aqui os colegas de trabalho que muito me ajudaram (e ainda continuam ajudando). 

Meus agradecimentos também para todos os meus professores do curso de 

Comunicação Social e para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Por fim, mas não menos importante, agradeço a Deus, pela vida e pelas boas 

pessoas que me cercam.  

Obrigada a todos e a todas que de alguma forma contribuíram (e contribuem) 

para a minha formação profissional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ciência e o jornalismo são as duas 
grandes forças do mundo Moderno. 
 
(Manuel Calvo Hernando) 
 



RESUMO 

 

O jornalismo científico é o canal que liga a sociedade ao progresso científico e 
tecnológico. Sabendo o que se passa e estando bem informado sobre os avanços 
da ciência, o cidadão possui maior capacidade de avaliar o que está sendo investido 
em dinheiro público para as pesquisas em Ciência e Tecnologia. Dessa forma, o 
jornalismo contribui para o desenvolvimento da cidadania. Este trabalho, avalia o 
que está sendo produzido em relação à ciência e à tecnologia no jornal O 
Mossoroense, mais especificamente no caderno “Cotidiano” deste jornal, que trata 
de assuntos diretamente ligados ao dia-a-dia dos mossoroenses. A proposta do 
estudo foi analisar o espaço disponibilizado no jornal para assuntos de ciência e 
tecnologia provenientes de pesquisas e projetos realizados em instituições de ensino 
de Mossoró/RN, bem como examinar a maneira como as reportagens sobre este 
tema são abordadas no periódico. Com isso, buscamos identificar de que forma o 
diário está cumprindo o seu papel de ser o elo entre as pesquisas científicas e a 
sociedade. No total, foram analisadas treze edições de domingo, entre os meses de 
outubro e dezembro de 2009. Das 97 matérias presentes no caderno, apenas três 
delas falavam de pesquisas e projetos desenvolvidos em Mossoró, o que 
corresponde a 3,1% do espaço da editoria. Durante o período analisado, também 
observamos que no jornal O Mossoroense as matérias de C&T, no geral, 
corresponde a aproximadamente a 39,17% da publicação. Com o estudo, 
percebemos que mesmo nas matérias sobre pesquisas realizadas nas instituições 
públicas da cidade, a opinião de especialistas serve somente de subsídio para 
compor a matéria, e, na maioria das vezes, não corresponde ao foco principal da 
notícia. As informações são apresentadas de forma utilitária para o cotidiano das 
pessoas, contudo, não há uma investigação mais aprofundada do assunto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo científico. Ciência e Tecnologia. Cotidiano. O 
Mossoroense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El periodismo científico es el canal que conecta la empresa al progreso científico y 
tecnológico. Saber lo que está pasando y estar bien informado sobre el progreso de 
la ciencia, el público tiene mayor capacidad para evaluar lo que se invierte en fondos 
públicos para la investigación en Ciencia y Tecnología. Así, el periodismo contribuye 
al desarrollo de la ciudadanía. Esta investigación evalúa lo que se produce en 
relación con la ciencia y la tecnología en el periódico O Mossoroense, más 
específicamente en el cuaderno "Cotidiano" periódico, que se ocupa de cuestiones 
directamente relacionadas con dia a día Mossoroense. El estudio propuesto fue 
analizar el espacio disponible en el periódico a las cuestiones de la ciencia y la 
tecnología de la investigación y proyectos realizados en los centros de enseñanza 
de Mossoró, así como examinar de qué manera los informes sobre este tema se 
tratan en el diario. Por lo tanto, tratamos de identificar cómo la diario está 
cumpliendo su papel de ser el enlace entre la investigación científica y la sociedad. 
En total, se analizaron trece ediciones del domingo, entre los meses de octubre y 
diciembre de 2009. De los 97 materiales presentes en el cuaderno, sólo tres de ellos 
habló de proyectos de investigación y desarrollo en Mossoró, que corresponde al 
3,1% del espacio editorial. Durante el período analizado, se ha observado que 
en el periódico O Mossoroense materiais de C&T en general, corresponde a 
aproximadamente el 39,17% de la publicación. Con este estudio, nos dimos cuenta 
de que incluso en materia de investigación llevada a cabo en las instituciones 
públicas de la ciudad, opiniones de expertos sólo sirve para hacer provisión para el 
asunto, y más a menudo no se corresponde con el foco principal de las noticias. La 
información se presenta lo utilitario para la gente común, sin embargo, ninguna 
investigación ulterior de este asunto.  

PALABRAS CLAVE: periodismo científico. Ciencia y Tecnología. Cotidiano. O 
Mossoroense. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Entre tantos assuntos e ramificações do jornalismo estudados ao longo do 

curso, o Jornalismo Científico é o que mais me chamou atenção. A cobertura de 

Ciência e Tecnologia (C&T1) é importantíssima em uma época em que cada vez 

mais dependemos e esperamos das descobertas científicas e dos inventos 

tecnológicos.  

A divulgação científica está em todos os meios de comunicação, nos espaços 

dedicados ao noticiário ou ao entretenimento, sempre tratando dos benéficos 

avanços científicos e tecnológicos, porque deles esperamos que venha a solução 

para os nossos problemas, a cura para todos os males da humanidade. 

Divulgar as novidades científicas e tecnológicas possui grande importância 

econômica e política em uma democracia, já que todas as decisões tomadas em 

relação à Ciência e Tecnologia afeta a todos nós, de forma direta ou indireta. 

O jornalismo surge como mediador entre a ciência e a sociedade, com o 

compromisso de divulgar o progresso científico a todas as pessoas, principalmente 

àquelas que não fazem parte da comunidade científica. Mas, executar esta tarefa 

não tem sido nada fácil. O jornalismo científico enfrenta muitos obstáculos, que vão 

desde a precária formação profissional do jornalista à dificuldade de comunicação 

com a comunidade científica.  

A transmissão do conhecimento científico é dever do jornalista, mas para 

cumprir essa tarefa, o repórter que cobre Ciência e Tecnologia precisa da 

cooperação das instituições de pesquisa e dos pesquisadores. O que exige uma 

cultura de comunicação entre esses dois pontos fundamentais para a 

democratização do conhecimento na sociedade. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a cobertura científica em Mossoró, a partir 

de matérias sobre pesquisas ou projetos desenvolvidos nas instituições públicas de 

ensino superior da cidade.  Para isso, escolhemos como objeto desta pesquisa o 

caderno “Cotidiano”, editoria do jornal O Mossoroense, que trata de assuntos 

relacionados à cidade. Foram analisadas 13 edições, totalizando 97 matérias, no 

período de outubro a dezembro de 2009. A pesquisa foi realizada através da leitura 

e observação das edições do período estipulado. Realizamos assim uma análise de 

                                            
1
 A partir daqui, usaremos C&T para nos referirmos à ciência e tecnologia. 
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conteúdo em sua forma mais atual, observando os aspectos quantitativos e 

qualitativos da análise. 

Se fazer jornalismo científico requer estudo e esforço, falar sobre ele requer 

as duas coisas mais ainda. São poucos os livros de autores brasileiros que se 

dedicam ao estudo desta área do jornalismo, assim como também ainda são poucos 

os repórteres especializados em jornalismo científico no país. Mesmo assim, essa 

história está mudando e esta vertente do jornalismo está evoluindo no Brasil.  

Por isso, é essencial que as universidade e imprensa mossoroense atentem 

para a importância de se divulgar o que acontece em relação à Ciência e à 

Tecnologia, e, principalmente, atentem para a importância de divulgar o que 

acontece ao nosso redor, ou seja, é preciso tomar consciência sobre o 

conhecimento científico e tecnológico produzido na própria cidade. Este estudo 

pretende ser o primeiro passo para essa conscientização de jornalistas e 

pesquisadores.  
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1. A ATIVIDADE CIENTÍFICA E SUA COMUNICAÇÃO 

 

 

Todos os dias recebemos dos meios de comunicação informações sobre 

Ciência e Tecnologia (C&T). Essas Informações são sobre diversos assuntos que 

afetam toda a sociedade: saúde, meio ambiente, descobertas, comportamento, 

economia, política, enfim, em tudo há uma ligação com C&T2. Como diz Oliveira 

(2005, p.47)  

 

o jornalismo científico não se restringe à cobertura de assuntos 
específicos de C&T, mas o conhecimento científico pode ser utilizado 
para melhor compreender qualquer aspecto, fato, ou acontecimento 
de interesse jornalístico. Assim a informação científica pode estar 
presente em qualquer editoria. 

 

Tratar de assuntos e matérias científicas não é prioridade dos jornalistas e 

dos programas noticiosos. A curiosidade dos cidadãos comuns (pessoas não-

cientistas) por assuntos relacionados à ciência e tecnologia faz o tema ser 

frequentemente discutido em vários ambientes de comunicação. Questões 

científicas são abordadas em programas de variedades na televisão, nas 

telenovelas, nos filmes, no rádio, nos impressos, em diversos sites na internet, etc. 

Burkett (1990, p.58) afirma que “os leitores de notícias científicas estão procurando 

respostas pessoais, individuais, que se apliquem a eles a partir dessa informação. A 

informação científica pode levar os indivíduos a tomarem decisões mais prudentes.” 

Diante disso, vemos que não há como viver em um mundo sem informação 

sobre o que acontece em relação à Ciência e a Tecnologia. A sociedade quer saber, 

e é dever do jornalista informar. 

O jornalismo é o atalho que leva a sociedade ao saber científico. O interesse 

de leigos pela ciência veio com o advento da revolução industrial. Quando aumentou 

a escolarização das pessoas, cresceu também o interesse do público pelos assuntos 

de ciência. Mas noticiar o que acontece em Ciência e Tecnologia não é uma tarefa 

fácil. Como fala Burkett (1990, p.21): “explicar ciência, medicina e engenharia, bem 

como as pessoas que as fazem é um trabalho que desafia redatores de todo o 

mundo.”  

                                            
2
 A partir de agora sempre que usarmos C&T estaremos nos referindo à Ciência e Tecnologia. 
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Antes de tudo, a cobertura da área exige certo preparo básico do repórter. 

Nos últimos anos, o jornalismo científico vem ganhando espaço no Brasil, devido às 

Universidades e à criação de cursos de especialização, além do estímulo que é 

oferecido à pesquisa e à divulgação científica para a sociedade. A expectativa é 

mesmo de avanço, pois o mercado e as universidades já perceberam que há 

procura por esta formação3. Mas esse assunto será discutido em outro capítulo. 

A redação científica iniciou-se no século XVI, época em que os cientistas 

conviviam com a censura da igreja e do Estado, e por isso passaram a se reunir em 

segredo para promover a divulgação de seus estudos.  

 

Encontravam-se às escondidas em várias cidades para informarem 
uns aos outros sobre suas descobertas relativas à nova filosofia 
natural. Das reuniões desses grupos de elite, que compreendia 
nobres, eruditos, artistas e mercadores, brotou a tradição da 
comunicação aberta e oral sobre assuntos científicos. (BURKETT, 
1990, P.27) 

 

Os primeiros jornalistas ou escritores de ciência, como denomina Burkett 

(1990), estavam mais preocupados em sensacionalizar os avanços científicos, e por 

isso os cientistas ficaram temerosos quanto a sua divulgação por parte da imprensa. 

Na década de 1880, quando os especialistas lideraram a separação entre cientistas 

e não-cientistas, a população leiga não ficou sem informação científica. Os editores 

da imprensa popular alimentavam a curiosidade do público com ideias fantasiosas. E 

“com o objetivo de despertar o interesse dos leitores freqüentemente enfeitaram 

suas matérias com o bizarro e o imaginário.” (BURKETT, 1990, p.32). A impressão 

que os leitores tinham era a de que a ciência se centrava no bizarro.  O resultado 

dessa época de sensacionalismo é sentido ainda hoje.  

O diálogo entre cientistas e jornalistas está mais estreito, mesmo assim ainda 

há uma certa cautela por parte dos pesquisadores que, de modo geral, mostram 

desconfiança em relação aos profissionais da imprensa ou podem se mostrar 

inacessíveis por falta de interesse em divulgar suas pesquisas. Oliveira (2005) 

observa estereótipos dos cientistas na comunicação com jornalistas 

 

                                            
3
 De acordo com Wilson da Costa Bueno em entrevista concedida ao blog “Paralelas” 

(<http://paralelas.wordpress.com>). Disponível em: <http://www.rts.org.br/entrevistas/entrevistas-
2008/wilson-da-costa-bueno-editor-do-portal-do-jornalismo-cientifico-on-line-e-atual-presidente-da-
associacao-brasileira-de-jornalismo-cientifico>. Acesso em: 28 jan. 2010. 

http://paralelas.wordpress.com/
http://www.rts.org.br/entrevistas/entrevistas-2008/wilson-da-costa-bueno-editor-do-portal-do-jornalismo-cientifico-on-line-e-atual-presidente-da-associacao-brasileira-de-jornalismo-cientifico
http://www.rts.org.br/entrevistas/entrevistas-2008/wilson-da-costa-bueno-editor-do-portal-do-jornalismo-cientifico-on-line-e-atual-presidente-da-associacao-brasileira-de-jornalismo-cientifico
http://www.rts.org.br/entrevistas/entrevistas-2008/wilson-da-costa-bueno-editor-do-portal-do-jornalismo-cientifico-on-line-e-atual-presidente-da-associacao-brasileira-de-jornalismo-cientifico
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Temos o cientista torre de marfim, que odeia falar com a imprensa e 
não acredita que os jornalistas de modo geral tenham competência 
para escrever sobre ciência; o cientista São Tomé, que fala mas com 
grandes restrições, quer ver a matéria antes de ser publicada – o que 
é quase impossível no jornalismo diário; o cientista socialite, que 
quer aparecer a qualquer custo e às vezes mais fala com a imprensa 
do que pesquisa; e por último o cientista bom samaritano, o que tem 
a exata noção da dimensão social de seu trabalho e que vê no 
jornalismo científico a possibilidade de transmitir ao público a 
relevância que seu ofício pode ter para a sociedade. Felizmente, é 
cada vez maior o número de cientistas que têm esta consciência. 
(p.49) 

  

Além disso, outros pontos de divergência entre essas duas profissões 

contribuem para prejudicar o relacionamento. Enquanto as pesquisas necessitam de 

um longo período para obter algum resultado, o jornalismo trabalha para conseguir 

resultados em um dia. Esses resultados são divulgados pelos repórteres em uma 

linguagem simplificada, um texto menos denso que o científico para que o público 

em geral possa compreender. Por causa disso, o jornalismo muitas vezes é acusado 

pelos pesquisadores por divulgar informações sensacionalistas ou pouco 

aprofundadas.  Como diz Burkett (1990, p.08) antecipar e dar muita importância a 

uma descoberta científica é uma das armadilhas do jornalismo científico. 

Segundo Oliveira (2005, p.43) a produção jornalística e a científica possuem 

diferenças de linguagem e de finalidade. 

 
Enquanto o cientista produz trabalhos dirigidos para um grupo de 
leitores específico, restrito e especializado, o jornalista almeja atingir 
o grande público. A redação do texto científico segue normas rígidas 
de padronização e normatização universais, além de ser mais árida 
desprovida de atrativos. A escrita jornalística deve ser coloquial, 
amena, atraente, objetiva e simples. A produção de um trabalho 
científico é resultado não raro de anos de investigação. A jornalística, 
rápida e efêmera. O trabalho científico normalmente encontra amplos 
espaços para publicação nas revistas especializadas, permitindo 
linguagem prolixa, enquanto o texto jornalístico esbarra em espaços 
cada vez mais restritos, e portanto deve ser enxuto, sintético. 

 

Mas um ponto em comum é suficiente para fazer com que jornalistas e 

cientistas esqueçam as diferenças entre si e compartilhem a ideia de divulgar a 

produção científica e tecnológica: ambos trabalham pela melhoria de vida da 

sociedade. Enquanto o pesquisador precisa da divulgação de seu trabalho, 

principalmente quando este depende de investimentos financeiros, o jornalista tem o 
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compromisso de estimular o interesse do público. Dessa forma, a comunicação 

científica tem o objetivo de  

 
Criar canais de integração da ciência com a vida cotidiana das 
pessoas, ou seja, despertar o interesse da opinião pública em geral 
pelos assuntos da ciência, buscando encontrar respostas para a sua 
curiosidade em compreender a natureza, a sociedade, seu 
semelhante.(DUARTE, 2009, p.03) 

 

Para Oliveira (2005, p.43) a união entre ciência e jornalismo 

 
se realiza quando a primeira, que busca conhecer a realidade por 
meio do entendimento da natureza das coisas, encontra no segundo 
fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação científica para 
interpretar o conhecimento da realidade. 

 

O repórter deve ter cuidado nessa interpretação, como enuncia Burkett (1990, 

p.09). O autor alerta para o cuidado que os escritores de ciência devem ter ao 

interpretar as informações para o público leigo. Acontece da interpretação do 

jornalista não coincidir com a do cientista. Além disso, quem escreve sobre ciência 

para o público geral, em regra, utiliza-se de uma linguagem menos específica. 

A comunicação científica, desenvolvida a partir da divulgação científica, 

identifica-se com a comunicação pública, por dois motivos. Pela identidade pública e 

o espaço público em que atua e também pelo fato de a produção e a difusão do 

conhecimento científico ter incorporado 

 

preocupações sociais, políticas, econômicas e corporativas que 
ultrapassam os limites da ciência pura e que obrigaram as 
instituições de pesquisa a estender os limites da ciência além do 
círculo de seus pares. Entre esses novos horizontes, a preocupação 
com o papel social da ciência na sociedade; o aumento da 
competitividade entre equipes e instituições de pesquisa em âmbito 
nacional e internacional; os vultuosos investimentos em dinheiro, 
tempo e capacitação dos pesquisadores; a premissa de que o 
acesso às informações de ciência e tecnologia é fundamental para o 
exercício pleno da cidadania; a necessidade de posicionar a ciência 
no que se refere às decisões políticas e econômicas do país e, por 
conseguinte, a necessidade de legitimação perante a sociedade, o 
que significa despertar o interesse da opinião pública, dos políticos, 
da sociedade organizada e, principalmente, da mídia. Para isso, é 
crucial que o campo científico e o campo da mídia sejam cada vez 
mais próximos. (DUARTE, 2009, p.04) 
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Segundo Reis4 os avanços realizados na imprensa e no pensamento dos 

cientistas permitiram uma aproximação entre essas duas peças fundamentais para a 

divulgação da C&T, o que "animou o cientista a buscar com certa atividade a 

redação dos jornais e assumir o encargo sobre sua ciência para o grande público”. 

Além disso, pesquisadores que dependem de fundos públicos para pesquisas são 

mais abertos a divulgação. (BURKETT, 1990, p.14) 

Tanto para Oliveira (2005) quanto para Burkett (1990) o período das duas 

guerras mundiais foi muito importante para o amadurecimento do jornalismo 

científico. “Um novo tipo de jornalista científico surgiu entre as guerras” (BURKETT, 

1990, p.33), com mais instrução e maior grau de compreensão das ideias e temas 

da ciência. Oliveira (2005, p.20) afirma que as primeiras associações de jornalismo 

científico surgiram após a Primeira Guerra Mundial, quando os jornalistas estavam 

ansiosos em conhecer e interpretar as novas tecnologias bélicas. As guerras 

ajudaram na aproximação de cientistas e escritores de ciência, pois havia desejos 

compartilhados entre as duas categorias em compreender os campos da ciência e 

tecnologia. 

 

1.1 Acerca das nomenclaturas 

 

Divulgar ciência e tecnologia é muito importante, mas existe diferença entre falar 

sobre ciência para um público leigo e falar sobre ciência para um público de 

especialistas. Quando a comunicação é dirigida ao público em geral, ou seja, aos 

não-cientistas, usa-se o termo divulgação científica. Já quando a comunicação é 

dirigida aos especialistas, usa-se o termo disseminação científica. 

Além da diferença de público alvo entre as duas denominações, há também 

diferença quanto à linguagem utilizada em cada uma. Na divulgação científica é 

usada uma linguagem clara com o objetivo de facilitar a compreensão e despertar o 

interesse do leitor que não tem conhecimento aprofundado da ciência, pelos 

assuntos científicos. Como diz Reis, 

 
a divulgação científica radicou-se como propósito de levar ao grande 
público, além da notícia e interpretação dos progressos que a 
pesquisa vai realizando, as observações que procuram familiarizar 

                                            
4
 No texto “O que é Divulgação Científica? Nas palavras do Dr. José Reis”, compilado pela Dra. Nair 

Lemos Gonçalves. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/njr/>. Acesso em: 25 jan. 2010. 

http://www.eca.usp.br/njr/
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esse público com a natureza do trabalho da ciência e a vida dos 
cientistas. 

 

Para tornar o texto científico compreensível para o leitor leigo, é comum os 

repórteres usarem a analogia, recurso muito importante nas notícias sobre C&T. A 

analogia é essencial, pois torna concretos conceitos abstratos e dá ao leitor /público 

uma base de comparação (VIEIRA, 1999,p.21). Conforme Oliveira (2005, p.44) 

“Quando as pessoas conseguem associar um princípio ou uma teoria científica a 

alguma coisa familiar, fica muito mais fácil a compreensão do assunto, e a 

comunicação científica torna-se eficaz.” 

Já a disseminação científica usa uma linguagem especializada, para um 

público selecionado. Essa comunicação divide-se ainda em intrapares, quando a 

disseminação ocorre entre cientistas da mesma área, e extrapares, quando 

realizada entre especialistas de áreas diferentes. 

De acordo com Burkett (1990, p.19)  

 
os redatores científicos operam em muitos níveis e graus de 
popularização, educação e esclarecimento. Seu conhecimento do 
nível de compreensão de seus leitores ou espectadores guia tanto a 
seleção de fatos como o grau de popularização.  
 

Ciência é o que os cientistas fazem, afirma Hilderbrand (apud Burkett, 1990). 

Já Chalmers (1999, p.23) diz que “conhecimento científico é conhecimento 

comprovado”, ou seja, a ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar e/ou 

através de testes comprovar sua existência. Não há como enumerar critérios para 

que uma área do conhecimento seja considerada científica. Como diz Chalmers 

(1999, p.211), “cada área do conhecimento pode ser analisada por aquilo que é.” 

Dessa forma não é necessário classificar uma categoria geral denominada “ciência”, 

pois qualquer área pode ser ou não reconhecida como ciência. 

Jornalismo científico é uma parte da divulgação científica. Para Burkett (1990, 

p.05), jornalismo científico refere-se à publicação de matérias sobre temas 

científicos. 

 

Isso inclui os campos óbvios cobertos pelas ciências físicas, tais 
como a física e a química, e as ciências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
naturais, biologia, zoologia, por exemplo, e todas as suas 
ramificações. Redigir ciência também abrange temas como a 
aplicação da ciência através da engenharia e tecnologia e, 
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especialmente as ciências-arte da medicina e cuidados com a saúde. 
As ciências social e de comportamento também são temas que 
competem ao redator científico.  

 

O Portal do Jornalismo Científico5 concorda com a afirmação de Burkett 

(1990) ao afirmar que o jornalismo científico também abrange as ciências humanas 

(Educação, Sociologia, Comunicação etc). A especialização em determinadas ares 

do jornalismo científico fez surgir denominações como Jornalismo Ambiental, 

Jornalismo em Agribusiness, Jornalismo em Saúde etc.  

Para Bueno (apud RIOS, 2005, p.116), jornalismo científico “refere-se a 

processos, estratégias, técnicas, e mecanismos para veiculação de fatos que se 

situam no campo da ciência e da tecnologia”. Podemos então simplificar o conceito e 

afirmar que jornalismo científico é divulgar ciência e tecnologia através dos veículos 

de comunicação de massa, seguindo os critérios e o sistema de produção 

jornalísticos. Em outras palavras, jornalismo científico é jornalismo sobre ciência 

(BOAS, 2005, p.07). 

Logo se percebe que nem toda divulgação científica em jornais e revistas 

trata-se de jornalismo científico. A divulgação científica e o jornalismo científico se 

destinam ao público leigo para democratizar o conhecimento científico, mas existe 

diferença entre os dois termos. Conforme o portal do Jornalismo Científico: 

 

É importante, pois, atentar para as duas partes essenciais desta 
expressão e que definem o conceito: o Jornalismo e o Científico. Isso 
porque é possível encontrar, nos meios de comunicação de massa, 
onde se manifesta a atividade jornalística, textos, artigos ou materiais 
sobre temas de ciência e tecnologia e que não podem ser 
considerados jornalismo cientifico, exatamente porque não são, em 
princípio, jornalismo. 
 

  A produção jornalística depende de procedimentos e técnicas essenciais da 

profissão. Para Kunczik (2002), jornalista são todos os trabalhadores dos veículos 

de comunicação de massa que participam da reunião, processamento, revisão e 

comentários das notícias e entretenimentos. 

Dessa forma, o jornalismo científico é, em primeiro lugar, jornalismo, e 

obedece ao padrão de produção jornalística. Depende de elementos típicos da 

                                            
5  Conceito segundo o texto “Jornalismo Científico”, do Portal do Jornalismo Científico. Disponível em: 

<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/conceitos/jornalismocientifico.php>. 
Acesso em: 25 jan 2010. 

http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/conceitos/jornalismocientifico.php
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atividade como periodicidade, atualidade e difusão coletiva. Assim como também 

depende do uso dos mesmos critérios para a escolha das notícias usados no 

jornalismo não-especializado.  

Erbolato (2004) elenca 24 critérios de noticiabilidade6, os quais são muito 

parecidos com os dez critérios para a escolha de notícias em ciência enunciados por 

Burkett (1990, p.50), que são: senso de oportunidade (não significa especificamente 

imediatismo. A informação pode ter vários meses ou até anos de idade); “timing” 

(relacionado ao senso de oportunidade. Um assunto pode ser relevante mesmo se 

for estranho à ciência); impacto (deve interessar a um grande público. A pesquisa 

médica obtém atenção porque as pessoas universalmente reconhecem a doença 

como uma ameaça); significado (também relacionado a impacto, diz que a 

informação deve ter algum significado para o público geral); pioneirismo (novidade, 

singularidade, furo noticioso); interesse humano (matérias que apelam às emoções. 

O interesse natural pelas pessoas leva os redatores a abordarem as matérias 

contando uma história ao lidar com material abstrato); cientistas célebres (“cientistas 

visíveis” que atraem a atenção dos meios de comunicação de massa para falar em 

nome da comunidade científica); proximidade  (o que acontece perto dos leitores); 

variedade e equilíbrio (mistura de matérias sobre diversos assuntos relacionados a 

C&T); conflito (pessoal ou oculto; de teorias; ética e normas públicas, pontos de 

vistas diferentes, etc).  

Além desses critérios para a escolha de notícias em ciências, Burkett (1990, 

p.62) também fala das “matérias de serviços”. O autor afirma que elas são 

desenvolvidas para proporcionarem respostas às necessidades pessoais do público. 

Segundo o psicólogo Abraham Maslow (apud BURKETT, 1990, p.60), as pessoas 

agem para preencher certas „necessidades e gratificações‟ através da mídia. Essa 

ideia orienta o processo de seleção de notícias científicas. O próprio conceito de 

notícia leva em conta o interesse do público: “o que faz a noticia é seu interesse 

                                            
6
 Critério de noticiabilidade de acordo com Erbolato (2004, p. 60): 1.Proximidade; 2.Marco geográfico; 

3.Impacto; 4.Proeminência ou celebridade; 5.Aventura e conflito; 6.Conseqüências; 7.Humor; 
8.Raridade; 9.Progresso; 10.Sexo e idade; 11.Interesse pessoal; 12.Interesse humano; 
13.Importância; 14.Rivalidade; 15.Utilidade; 16.Política editorial do jornal; 17.Oportunidade; 
18.Dinheiro; 19.Expectativa ou suspense; 20.Originalidade; 21.Culto de heróis; 22.Descobertas e 
invenções. 
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para o povo, pois sem identificação humana não há notícia, só há dados inertes.” 

(PARK, 1972, p.163) 

Então as notícias científicas são selecionadas de acordo com as 

necessidades de sobrevivência (alimentação, moradia, transporte, saúde... etc), e 

necessidades culturais. Depois que as necessidades de sobrevivência são 

satisfeitas, o público procura informações para melhorá-las.  

A atividade do jornalista que escreve sobre C&T, como já ficou claro, é 

explicar e traduzir o conhecimento científico para cientistas ou leigos. Mas isso não 

quer dizer que o repórter tenha apenas que fazer propaganda da ciência. Como diz 

Oliveira (2005, p.14), o jornalista: 

 
Deve romper com a cultura de „papagaios de cientistas‟, que só aos 
poucos começa a se diluir nos jornais e meios eletrônicos brasileiros, 
derrubar o estereótipo de cientista do tipo professor Pardal, e 
desmistificar a imagem maniqueísta que o senso comum carrega da 
ciência. O jornalismo científico de qualidade deve demonstrar que 
fazer C&T é, acima de tudo, atividade estritamente humana, com 
implicações diretas nas atividades sócio-econômicas e políticas de 
um país. Portanto, do mais alto interesse para o jornalismo e a 
sociedade.  

 

Da mesma forma, Burkett (1990) também defende que o repórter que cobre 

ciência deve interpretar e avaliar criticamente os assuntos científicos, e não limitar-

se a apenas reproduzir o que os pesquisadores dizem. 

 

 

1.2 Conceito e história do jornalismo científico no Brasil  

 

O jornalismo produzido no Brasil iniciou-se com a instalação da corte 

portuguesa no país, após mais de três séculos de domínio português e catorze anos 

antes da independência. O atraso na introdução da impressa no país se deve a 

diversos elementos. Romancini e Lago (2007, p.19), baseados em Marques de Melo, 

citam fatores socioculturais que tornaram a imprensa dispensável no período 

colonial, como o fato de o Brasil ser uma colônia de exploração, o atraso das 

populações indígenas, a predominância do analfabetismo, a ausência de 

urbanização, a precariedade na administração estatal, a incipiência nas atividades 

comerciais e industriais e também a censura da igreja e do Estado sobre as 

publicações. 
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Enquanto na Europa e nos Estados Unidos o século XIX foi marcado 
como período de grande efervescência da divulgação da ciência e do 
jornalismo científico, no Brasil a corte portuguesa se instalou no início 
do século e só então resolveu suspender a proibição de imprimir 
livros e jornais. O país vivia, até essa época, no total obscurantismo 
beletrista. A leitura e os estudos eram privilégio dos filhos da 
nobreza, que podiam se dar ao luxo de estudar na Europa. 
(OLIVEIRA, 2005, p.27) 

 

A esse período de dependência e censura está relacionado o atraso científico 

e tecnológico do país. A comunidade científica brasileira, de acordo com Oliveira, 

começou a organizar-se somente a partir do final do século XIX. E somente em 

meados da década de 1940 é que a ciência no Brasil passou a fazer parte das 

discussões do Governo e da Sociedade. O primeiro fato marcante para a ciência do 

país foi a criação da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em 

1948. Hoje, a SBPC une todas as sociedades científicas do país. 

A introdução da ciência no Brasil, assim como em vários países, foi 

influenciada pelo avanço tecnológico e pela pressão provocada pelo fim da Segunda 

Guerra Mundial. Época em que cientistas, jornalistas e sociedade necessitavam 

compreender os avanços da ciência e da tecnologia.  

 
A ciência havia sido tão útil vencendo a II Guerra Mundial, que os 
cientistas do mundo inteiro sentiram uma transformação nos modos 
pelos quais as nações encaravam e financiavam a pesquisa 
científica. A grande ciência havia chegado, consumindo grandes 
quantidades de fundos públicos e entrando no debate político sobre 
financiamento e política, o campo natural do jornalismo. (Burkett, 
1990, p.36) 

 

Logo após, em 1951, veio o CNPQ, Conselho Nacional de Pesquisas, que 

desde 1974, passou a ser o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Antes, o CNPq era o órgão responsável pela regulamentação da C&T 

pelo Governo Federal, hoje ele é subordinado ao MCT (Ministério da Ciência e 

Tecnologia), e também  

 
reconhecido como a principal agência de fomento à ciência no país. 
É responsável pela manutenção de grande parte das bolsas de apoio 
à pesquisa e à qualificação de recursos humanos em cursos de pós-
graduação no Brasil e no exterior. (OLIVEIRA, 2005, p.30) 
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O CNPq promove desde 1978 o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, 

que é destinado a quem contribui para a divulgação de pesquisas e avanços 

científicos e tecnológicos nos meios de comunicação de massa. 

É importante também lembrar aqui a criação da Associação Brasileira de 

Jornalismo Científico em 1977. A entidade foi criada por jornalistas com o objetivo de 

popularizar o conhecimento em C&T e vem ganhando espaço no cenário brasileiro, 

com a promoção de atividades como congressos, cursos, palestras e debates. 

Durante o regime militar (1964-1984), o desenvolvimento científico e 

tecnológico no país teve um forte impulso com as articulações dos grandes projetos 

do governo. De acordo com Oliveira (2005), foi um período de grande incentivo ao 

desenvolvimento científico do Brasil. Mesmo assim, trouxe prejuízos à divulgação 

científica de forma geral devido à censura gerada aos meios de comunicação e ao 

jornalismo. “O jornalismo científico durante o governo militar, por exemplo, seguia à 

risca a batuta dos censores, divulgando com ufanismo os grandiosos projetos da 

época” (OLIVEIRA, 2005, p.31). 

Hoje, o Brasil está entre os maiores produtores de C&T. Em 2007 e 2008, a 

produção brasileira cresceu 56% e subiu do 15º para 13º no ranking mundial que 

mede o número de artigos científicos publicados em revistas indexadas. Mesmo 

assim, a produção ainda continua abaixo da média mundial7.   

O ranking ibero-americano de publicações científicas8, divulgado 

recentemente, indica a Universidade de São Paulo (USP) como a instituição de 

ensino superior que mais publicou artigos científicos no período de 2003 a 2008. A 

USP publicou 37.952 artigos nesse período. Entre as dez primeiras da lista, estão 

também outras instituições brasileiras: a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), em terceiro lugar; A Universidade Estadual Paulista (Unesp), em sexto 

lugar; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em sétimo lugar. O Brasil 

também apresentou o maior número de universidades avaliadas, foram 109 do total 

de 607. 

                                            
7
 De acordo com nota publicada na coluna Semi-Árido do jornal Gazeta do Oeste de 15 de maio de 

2009, Caderno Mossoró, p.02. 
8
 Dados colhidos na matéria “Ranking de publicações científicas ibero-americanas”, publicada no site 

“Pós-graduando”. Disponível em: <http://www.posgraduando.com/pos-graduacao/ranking-de-
publicacoes-cientificas-ibero-
americanas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+posgraduando+(Po
sGraduando)>.Data de acesso: 03 jul. 2010. 

http://www.posgraduando.com/pos-graduacao/ranking-de-publicacoes-cientificas-ibero-americanas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+posgraduando+(PosGraduando)
http://www.posgraduando.com/pos-graduacao/ranking-de-publicacoes-cientificas-ibero-americanas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+posgraduando+(PosGraduando)
http://www.posgraduando.com/pos-graduacao/ranking-de-publicacoes-cientificas-ibero-americanas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+posgraduando+(PosGraduando)
http://www.posgraduando.com/pos-graduacao/ranking-de-publicacoes-cientificas-ibero-americanas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+posgraduando+(PosGraduando)
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Segundo Oliveira (2005, p.31), o início da divulgação científica na imprensa 

brasileira foi influenciada pelas evoluções científicas que aconteciam na Europa e 

Estados Unidos, ou seja, o interesse pela ciência acabou sendo refletido no país. O 

jornalismo científico brasileiro começou a ganhar espaço mesmo a partir de 1980, 

com o surgimento de várias publicações especializadas e a divulgação do assunto 

na televisão. A produção ainda era de pouca qualidade informativa, mas estava 

crescendo. Os jornais foram abrindo mais espaços em suas editorias para a 

produção de jornalismo científico. Instituições de pesquisas e universidades também 

passaram a se organizar usando assessorias de imprensa para a comunicação com 

os jornalistas. 

Entre os principais nomes do jornalismo científico brasileiro podemos destacar 

o de José Reis, médico, pesquisador, educador e jornalista, que é considerado 

patrono do jornalismo científico no Brasil (OLIVEIRA, 2005). José Reis também é um 

dos fundadores da SBPC. Atualmente, outros autores que também se destacam no 

Brasil são Wilson da Costa Bueno, que iniciou a produção acadêmica na área de 

jornalismo científico com sua tese de doutorado “Jornalismo Científico no Brasil: os 

compromissos de uma prática dependente”, defendida em 1987, na Escola de 

Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). E também 

Fabíola Oliveira, doutora em Jornalismo Científico também pela ECA - USP. Autora 

com vasta experiência em associações de divulgação científica, em 2002, recebeu o 

prêmio José Reis de Jornalismo Científico. 

Não restam dúvidas que saber o que acontece no país em relação à C&T é 

muito importante para a sociedade. Vivemos uma época em que cada vez mais 

dependemos das descobertas científicas e tecnológicas. Além disso, a maior parte 

das pesquisas é patrocinada com dinheiro público. Sendo assim, todas as decisões 

tomadas em relação a esse tema, afeta a todos direta ou indiretamente. Por isso 

todo cidadão tem o direito de conhecer os avanços da C&T. 

É neste contexto que o jornalismo surge como mediador entre a ciência e a 

sociedade, com o compromisso de divulgar o progresso científico à coletividade, 

oferecendo informações necessárias para o debate entre os cidadãos. 

Este trabalho tem o intuito de verificar e avaliar a produção do jornalismo 

científico na cidade de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. O objeto da 

pesquisa é o jornal O Mossoroense, de circulação diária no município. Mais 

precisamente serão analisadas as edições de domingo do caderno “Cotidiano”, 
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publicadas no último trimestre de 2009, o que compreende os meses de outubro, 

novembro e dezembro. O critério utilizado para a escolha desses três meses, é que 

as datas são mais aproximadas do início da pesquisa, o que ajudará a analisar de 

forma mais específica o jornalismo científico praticado na cidade. 

Mossoró possui uma população estimada em 234.3909 habitantes e comporta 

seis instituições de ensino superior, sendo três faculdades (privadas) e três 

universidades (duas públicas e uma privada) mais um Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia10. Isto mostra que a cidade possui fontes e um amplo espaço para 

prática do jornalismo científico, e ainda assim, há pouca divulgação sobre pesquisas 

realizadas nestes estabelecimentos de ensino.  

Diante desta realidade, o objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência de 

matérias científicas no caderno “Cotidiano”, que abordem pesquisas ou estudos 

realizados nos institutos públicos de ensino superior de Mossoró, que são: a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – 

IFRN. Sendo localizadas essas matérias, o segundo passo será analisá-las de forma 

quantitativa e qualitativa. Com base na análise, será possível fazer uma avaliação da 

comunicação entre essas instituições, onde o conhecimento é produzido, com a 

imprensa, responsável por transmitir o conhecimento ao público leigo. E por fim, a 

partir dos temas mais abordados traçar um perfil do jornalismo científico 

mossoroense.  

 O caderno “Cotidiano” de O Mossoroense é a sessão escolhida como objeto 

da pesquisa por ser a editoria do jornal que inclui as notícias relacionadas ao que 

acontece diariamente em Mossoró, ou seja, pressupõe que aborde os fatos 

considerados mais importantes para os cidadãos mossoroenses. Atendendo assim 

ao objetivo do estudo de identificar a divulgação científica na cidade. 

Neste momento, serão analisadas apenas as edições de domingo do caderno 

“Cotidiano”, porque geralmente é nesses dias que os repórteres publicam matérias 

especiais, ou frias como denomina Pereira Júnior (2006).  Matérias frias resultam de 

situações agendáveis, cabendo, então, os temas relacionados à C&T.  

                                            
9
 De acordo com o censo realizado em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 25 de nov. de 2009. 
10

 Segundo consulta a página de instituições credenciadas ao Ministério da Educação (MEC). 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12467&Itemid=783>. Data 
de acesso: 18 jan. 2010. 

http://www.ibge.gov.br/
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A metodologia usada nesta pesquisa será a análise de conteúdo, na sua 

roupagem mais contemporânea. Pois, como afirma Lago e Benetti (2008, p.123):  

 

Pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de 
critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Serve 
também para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos 
jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, 
grupos e organizações, para identificar elementos típicos, exemplos 
representativos e discrepâncias e para comparar o conteúdo 
jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas.  
 

 
Além disso, segundo Laswell (apud LAGO, BENETTI, 2008), a análise de 

conteúdo descreve com objetividade e precisão o que é dito sobre um tema em 

determinado local e espaço.  

Este método é criticado por pesquisadores qualitativos, que declaram que a 

análise de conteúdo é superficial por não considerar o conteúdo subentendido e o 

contexto, e também recebe críticas por parte dos pesquisadores quantitativos, que 

acusam o método de não ser rigoroso o suficiente. O embate faz com que 

percebamos a característica híbrida do método. As duas formas de pesquisa 

favorecem “que se compreenda não somente o significado aparente de um texto, 

mas também o significado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio de 

comunicação que o produz e o público ao qual ele é dirigido.” (LAGO E BENTTI, 

2008, p. 126) 

Portanto, serão analisados os aspectos quantitativos e qualitativos, que dizem 

respeito, respectivamente, à quantidade e à qualidade do material analisado. Para 

Duarte, esta é uma tendência atual da análise de conteúdo. Para ele, o método 

“oscila entre esses dois pólos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o 

qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do pesquisador” (2008, 

p.285). 

Além da característica híbrida, a análise de conteúdo é um dos procedimentos 

livres de introdução direta no objeto de estudo, segundo enuncia Babbie (apud 

LAGO; BENETTI, 2008, p.124). 

Identificar a produção do jornalismo científico em Mossoró é um aspecto 

importante. Pois é através dos veículos de comunicação que os cidadãos têm 

acesso ao que acontece em relação à C&T. Conhecendo melhor a produção 

científica e tecnológica, os cidadãos sentem-se mais à vontade para participar das 
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discussões sobre o assunto, e assim acontece a democracia. Isso é o que 

discutiremos no próximo capítulo. Assim, analisaremos a quantidade e a qualidade 

do que é divulgado na imprensa mossoroense sobre o conhecimento científico e 

tecnológico produzido na própria cidade, faz-se importante para a democratização 

desse conhecimento entre os cidadãos mossoroenses.     
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2. O PAPEL DO JORNALISMO CIENTÍFICO NA SOCIEDADE 

 

Os meios de comunicação de massa são as principais fontes de informação 

sobre C&T. Diariamente, a sociedade é bombardeada por notícias sobre este tema, 

sendo que o jornalismo científico, como ramo da divulgação científica, é um dos 

responsáveis pela disseminação dessas informações.  

A divulgação de ciência e tecnologia é de grande importância para o 

desenvolvimento da cidadania, e o jornalismo especializado em ciência tem a função 

social de levar ao conhecimento de todos os cidadãos a produção científica e 

tecnológica, revelando dados necessários para que a própria sociedade tenha 

capacidade de refletir sobre o assunto.  

Dessa forma, o papel do jornalismo científico na sociedade é educá-la para a 

Ciência e Tecnologia, ou seja, capacitar os cidadãos com conhecimentos 

necessários para que possam opinar sobre os projetos científicos e tecnológicos, 

principalmente sobre os que os afetam na área política, econômica e social. Tal 

percepção só é possível quando as pessoas estão bem informadas. Como fala 

Oliveira (2005, p.13) 

 

 o acesso às informações sobre C&T é fundamental para o exercício 
pleno da cidadania e, portanto, para o estabelecimento de uma 
democracia participativa, na qual grande parte da população tenha 
condições de influir, com conhecimento, em decisões e ações 
políticas ligadas a C&T 

 

As pesquisas na área da C&T, além de afetar a vida de todos, dependem 

muito da sociedade, já que grande parte é financiada com dinheiro público. No caso 

do Brasil, o Governo11 é grande patrocinador da C&T. Podemos verificar essa 

informação no site do Ministério da Ciência e Tecnologia (www.mct.gov.br). Em 

2008, o gasto público em C&T somou mais de 23 milhões de reais (sendo 

R$16.003.800,00 do Governo Federal e R$ 7.138.000,00 do Governo Estadual), 

totalizando 0,77% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto os gastos empresariais 

ficaram em torno de 20 milhões de reais, o que representa 0,66% do PIB. Juntos 

                                            
11

 De acordo com dados obtidos no endereço eletrônico do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 
“Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T), 2000-2008”. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9058.html>. Acesso em 05 jun. 2010. 

http://www.mct.gov.br/
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9058.html
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investimentos públicos e privados somam mais de 43 milhões de reais ou 1,43% do 

PIB. A tabela a seguir mostra os gastos públicos em C&T de 2000 a 2008: 

 

1 - 2.1.1.a Brasil: Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T) em 

valores deflacionados, total e por setor, 2000-2008
12

 

 

Mesmo com os investimentos em C&T no nosso país, vale ressaltar que o 

Brasil é um país em desenvolvimento, ainda existem pessoas que não tem acesso 

aos benefícios proporcionados pelas tecnologias que facilitam a vida humana, como 

o telefone celular, que já está bastante popularizado até mesmo nas classes mais 

baixas, e o computador. Outros não sabem nem mesmo usar tais tecnologias. 

O avanço da ciência e da tecnologia, quando em destaque na mídia, é muitas 

vezes tido como a “salvação para os males da humanidade”, ou ainda, como 

exemplifica Sagan (2000)13, é vista como uma vela no escuro, o caminho dourado 

para o fim da pobreza e do atraso. Mas a C&T pode ser usada tanto para o bem 

quanto para o mau.  

Para Oliveira (2005, p.25) o mau uso dos avanços científicos e tecnológicos 

“tem contribuído para o crescimento da miséria nos países em desenvolvimento e 

para a destruição do planeta”. Sobre o uso da C&T, Lima14 fala que 

 

                                            
12 Gráfico extraído da página do Ministério da Ciência e Tecnologia na internet. Disponível em: 

<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/308844.html >. Acesso em:05 jun. 2010. 
13

 Disponível em: http://share666.wordpress.com/2009/02/13/o-mundo-assombrado-pelos-demonios-
carl-sagan/. Acesso em: 25 mar.2010. 
14

 Eliana de Souza Lima no artigo “Os caminhos da educação nas teias da ciência”. Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo1.php>. 
Acesso em: 17 mai.2010. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/308844.html%20%3e.%20Acesso%20em:05
http://share666.wordpress.com/2009/02/13/o-mundo-assombrado-pelos-demonios-carl-sagan/
http://share666.wordpress.com/2009/02/13/o-mundo-assombrado-pelos-demonios-carl-sagan/
http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo1.php
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A ciência trabalha para fundamentar teorias e produzir um bem em si 
mesmo: conhecimento. A tecnologia produzida com os fundamentos 
científicos é que pode ser uma dádiva ou uma maldição: A aplicação 
do conhecimento científico para produzir bens e produtos é uma 
decisão política, não do cientista. 

  

Por tudo isso, a importância da atuação do jornalismo científico como canal 

que transmite ao público leigo conhecimentos sobre o que está sendo investido, 

quanto, onde, como e o porquê do investimento, contribuindo assim para a 

democratização da informação científica. 

 

O jornalismo científico de qualidade deve demonstrar que fazer C&T 
é, acima de tudo, atividade estritamente humana, com implicações 
diretas nas atividades sócio-econômicas e políticas de um país. 
Portanto, do mais alto interesse para o jornalismo e para a 
sociedade. (OLIVEIRA, 2005, p.14) 

 

Para Burkett (1990), a atividade básica do redator de ciência é explicar e 

traduzir o conhecimento científico para cientistas ou leigos. Mas o repórter que cobre 

C&T, sendo especializado ou não em ciência, não deve se limitar a apenas informar 

sobre os eventos científicos. A notícia científica não pode ser uma mera reprodução 

do que dizem os cientistas. Burkett (1990) defende que é preciso uma visão crítica e 

interpretativa da ciência por parte do repórter. Oliveira (2005, p.14) concorda com o 

autor ao dizer que o jornalismo científico 

 

Deve romper com a cultura de „papagaios de cientistas‟, que só aos 
poucos começa a se diluir nos jornais e meios eletrônicos brasileiros, 
derrubar o estereótipo de cientista do tipo professor Pardal, e 
desmistificar a imagem maniqueísta que o senso comum carrega da 
ciência. O jornalismo científico de qualidade deve demonstrar que 
fazer C&T é, acima de tudo, atividade estritamente humana, com 
implicações diretas nas atividades sócio-econômicas e políticas de 
um país. Portanto, do mais alto interesse para o jornalismo e a 
sociedade. 

 

Já Bueno15 dá dicas para o repórter não ser ingênuo e se tornar um porta-voz 

dos cientistas. Para ele é preciso enxergar além da notícia: 

 

                                            
15

 No artigo “Jornalistas e pesquisadores: a parceria mais do que necessária”, publicado no Portal do 
Jornalismo Científico. Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.
php>. Acesso em: 17 mai. 2010. 

http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
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Olho vivo com releases oriundos de determinadas organizações e, 
antes de divulgá-los, faça o caminho natural: veja quem está por trás 
deles, quem irá lucrar com a sua divulgação, "follow the money" (siga 
o dinheiro), como dizem os americanos (e eles entendem muito 
disso). Não seja seduzido pelo canto de sereia das novas 
tecnologias, mas a contemple criticamente. Busque cientistas 
independentes, antes de ser utilizado como "laranja" ou mula para 
determinados interesses. Confronte idéias, ouça o outro lado. 

 

“Ouvir o outro lado” é outra dificuldade pela qual passam os repórteres de 

ciência. Há matérias científicas que ficam limitadas a uma única fonte, ou uma 

verdade do fato, como fala Teixeira (2009, p.134): 

 

Não há contraditório na cobertura de ciência porque não há 
contraditório possível para a ciência, a não ser aquele que a própria 
ciência engendrará ao longo do tempo com a continuidade da 
aplicação de seu método. 

 

Isso fere a suposta imparcialidade jornalística e a regra de sempre ouvir o 

outro lado na apuração de uma notícia. Daí vem a necessidade de uma visão crítica 

do repórter científico, para que ele não seja um mero reprodutor da ideia dos 

pesquisadores. E para isso ele precisa conhecer bem o assunto. 

Enquanto os jornalistas queixam-se da falta de interesse de alguns 

pesquisadores, estes por sua vez também estão descontentes com a cobertura da 

imprensa na área de C&T. Os cientistas reclamam da qualidade da interpretação 

que os repórteres fazem na cobertura dos assuntos mais complexos da ciência. Eles 

acusam os jornalistas de serem superficiais ou de sensacionalistas em alguns 

casos. Essa falha só pode ser corrigida com a qualificação do repórter científico.  

O novo jornalismo científico, que surgiu após as Guerras Mundiais, produz um 

material jornalístico mais crítico. Além disso, hoje o profissional da área de 

divulgação científica, além de ter uma ideia mais objetiva da ciência, tem mais 

possibilidades de acesso aos assuntos científicos, às fontes (estas mais abertas à 

comunicação com a imprensa) e a consequência disso é uma melhor produção.  

Com o jornalista conhecendo melhor a ciência, é possível que ele faça uma 

interpretação crítica dos fatos científicos, o que resulta em informação de qualidade 

para os cidadãos. Mas somente isto também não é o bastante. Para que os 

jornalistas/divulgadores façam seu trabalho como deve ser, é preciso que também 

os cientistas/pesquisadores se abram para a comunicação. Porque essa 
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comunicação é essencial para a sociedade. A aproximação entre ciência e 

comunicação reduz a exclusão social, promove a educação científica e inclui a 

sociedade no debate sobre C&T.16 A responsabilidade pela divulgação aos leigos 

não é somente dos redatores de ciência, é principalmente daqueles que fazem 

ciência.  

Já ficou claro que o jornalismo científico não se limita a informar. “O jornalista 

deve esforçar-se em fazer do „árido‟ saber que a ciência produz algo que interesse 

ao comum dos mortais” (TEIXEIRA, 2009, p.133), ou seja, a matéria científica deve 

ter alguma utilidade para o público leigo.  

Como afirma Lima17, essa divisão do jornalismo também tem o objetivo de 

contribuir para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Essa melhora que o 

jornalismo científico proporciona na qualidade de vida das pessoas tem haver com 

as “necessidades básicas de sobrevivência” enunciadas por Burkett (1990), as 

chamadas “matérias de serviço”, que proporcionam novos conhecimentos para o 

público, satisfazendo sua necessidade e interesse por novidades, curiosidades, 

entretenimento e cultura. 

 

2.1 A necessidade de reformação científica e “formação” do jornalista 

 

Mudanças climáticas, genética, transgênicos, células-tronco, nanotecnologia... 

Enfim, é cada vez maior o número de assuntos complexos da ciência que são 

tratados nos meios de comunicação de massa. Também tem aumentado nos últimos 

anos, principalmente a partir da década de 80, o número de veículos de 

comunicação voltados para o jornalismo científico. Importantes publicações 

brasileiras têm dedicado editorias e seções para a cobertura de C&T. Enquanto 

cresce a procura por essas informações, cresce também o mercado de trabalho para 

jornalistas especializados em ciência, mas ainda é reduzido o número de jornalistas 

                                            
16

 Com base em Wilson da Costa Bueno, “Jornalistas e pesquisadores: a parceria mais do que 
necessária”. Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.
php>. Acesso em 17 mai.2010. 
17

 No texto “Os caminhos da educação nas teias da ciência”. Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo1.php>. 
Acesso em: 17 mai.2010. Eliana de Souza Lima é Jornalista, especialista em Jornalismo Científico 
pela Unicamp, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo – Umesp. 
 

http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo1.php
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que se dedicam inteiramente à redação de matérias sobre temas científicos. 

Veículos pequenos ainda se limitam a fazer uma cobertura precária de C&T, ou 

apenas publicam notícias de agências ou outros veículos. 

A situação é a mesma nos vários veículos de comunicação. No rádio e 

televisão, por exemplo, Oliveira (2005, p.52) ressalta que os poucos programas que 

se propõem a cobrir C&T são introduzidos em horários ingratos. Um exemplo disso é 

o programa “Globo Ciência”, da Rede Globo, que é transmitido aos sábados pela 

manhã, porém, muito cedo. A mesma cobertura superficial é feita pelos telejornais, 

com muita notícia internacional e pouca notícia sobre pesquisas realizadas no Brasil. 

A produção e discussão sobre os assuntos relacionados à C&T exige certo 

grau de conhecimento científico do repórter. A verdade é que a situação atual é bem 

melhor que antes, a oferta de cursos de especialização na área também está 

avançando, mas, mesmo assim, a formação dos jornalistas científicos no país ainda 

tem muito o que melhorar.  

Em um simpósio sobre formação e pesquisa em jornalismo, realizado durante 

a 60ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) 

em Campinas, a pesquisadora da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 

Maria das Graças Caldas (jornalista e também coordenadora do encontro), mostrou 

dados de uma pesquisa realizada em 2005, que revelava a situação da formação do 

jornalista no país. De acordo com o estudo, dos 304 cursos de jornalismo no Brasil, 

somente 31 ofereciam alguma formação/disciplina em jornalismo científico. Sendo 

que 20 dessas ofertas são de instituições privadas18. Isso mostra que mesmo 

havendo espaço para o jornalismo de ciência, ainda há pouco empenho dos cursos 

de jornalismo em formar seus alunos para a área científica.  

Com a precariedade no ensino, quem acaba sendo responsável por essa 

formação profissional é o próprio jornalista. Como diz Oliveira, “cabe ao jornalista se 

especializar por conta própria, lendo muito, pesquisando, participando de encontros 

científicos e de eventos como a Reunião Anual da SBPC19”.  

A precária formação científica do repórter e a falta de uma cultura de 

comunicação por parte dos detentores das pesquisas em C&T são os pontos mais 

                                            
18

  Informação colhida no blog “Paralelas: comunicação, ciência e cultura”. Disponível em: 

<http://paralelas.wordpress.com/2008/07/17/fabiola-oliveira-temos-uma-formacao-muito-ruim-em-
jornalismo/>. Acesso em: 31 mai. 2010. 
19

 Em entrevista concedida também ao blog “Paralelas: comunicação, ciência e cultura‟ citado 
anteriorment. 

http://paralelas.wordpress.com/2008/07/17/fabiola-oliveira-temos-uma-formacao-muito-ruim-em-jornalismo/
http://paralelas.wordpress.com/2008/07/17/fabiola-oliveira-temos-uma-formacao-muito-ruim-em-jornalismo/
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preocupantes para o desenvolvimento do jornalismo científico. Bueno20 destaca três 

fatores que contribuem para uma qualidade ruim no jornalismo científico praticado 

no Brasil. O primeiro quesito discutido pelo autor é a formação acadêmica: para ele, 

o que está faltando aos estudantes de jornalismo é uma preparação em Sociologia, 

Filosofia e História da Ciência, que seriam as áreas fundamentais da formação 

científica. Ou ainda como fala Lima21: 

 

Não se discute mais a freqüência à Universidade como pré-requisito 
para o desempenho satisfatório das atividades do comunicador: 
procura-se, isto sim, indagar como a escola pode fornecer ao 
candidato ao jornalismo elementos de maior valia para exercitá-lo em 
determinadas áreas, notadamente naquelas que surgem como de 
maior complexidade, exigindo conhecimentos mais aprofundados e 
sistemáticos, como seria o caso da ciência. 

 

Em segundo lugar, Bueno destaca também a falta de cultura de comunicação 

por parte dos centros produtores de conhecimento e pesquisas, ou seja, as 

universidades e institutos. Muitos desses não possuem uma estrutura de 

comunicação, como uma assessoria de imprensa, para compartilhar as pesquisas 

que desenvolvem. 

O terceiro ponto que o autor destaca é o preconceito ainda existente da 

comunidade científica com o jornalismo científico. Sobre isso ele fala que  

 

Muitos pesquisadores, diretores de Institutos e mesmo autoridades 
que avaliam os nossos programas de Pós-Graduação (inclusive os 
da área da Comunicação Social), julgam que a tarefa de prestar 
contas à sociedade não é necessário ou relevante e que, portanto, o 
trabalho de divulgar deve ser relegado a um segundo plano ou 
descartado, porque não conseguem enxergar além dos limites do 
cientificismo e da chamada produtividade científica. Em geral, 
avaliam muito positivamente o pesquisador que publica um artigo 
numa revista Qualis A internacional, mas torcem o nariz quando se 
defrontam com um colega que contribui regularmente com um 
veículo de imprensa. Acreditam piamente que os livros técnico-
científicos, a literatura especializada, têm valor e que os de 
divulgação científica, não. Não estão dispostos a dialogar com a 
sociedade e vêem a mídia como adversária, embora, em muitos 
casos, ela efetivamente tenha dado (e continua dando) razão a eles 
em virtude de um trabalho não competente de divulgação, marcado 

                                            
20

 Em artigo publicado no Portal do Jornalismo Científico. Disponível em: 

<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.
php>. Acesso em: 17 mai. 2010.  
21

  Em “Os caminhos da educação nas teias da ciência”, já citado anteriormente. 

http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/relacao_jornalista_cientista/artigo3.php
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pela imprecisão no trato dos conceitos e por um sensacionalismo 
indevido. 
 
 

É verdade que a imprensa não está totalmente capacitada para tratar dos 

assuntos científicos. Mas isso não pode servir de desculpas para a falta de 

comunicação entre a comunidade científica e a imprensa, o que consequentemente 

prejudica a democracia social. É preciso, segundo Bueno22, estimular o diálogo entre 

as partes, porque “a ciência e a tecnologia são importantes, mas devem estar 

comprometidas com o interesse público”. 

Pesquisadores agem de maneira áspera com o profissional da imprensa 

porque temem que o jornalista faça uma interpretação equivocada da pesquisa em 

questão, tornando-a sensacionalista. O sensacionalismo da imprensa em relação 

aos fatos científicos também é uma consequência da falta de conhecimentos 

básicos sobre C&T. Há também quem afirme que o jornalismo científico e o 

sensacionalismo estejam muito mais próximos. Para Teixeira23, a matéria científica 

torna-se sensacionalista por afirmar a parte pelo todo. A autora diz que 

 

É difícil para qualquer jornalista não praticar o sensacionalismo: o 
acontecimento que não causa espanto, uma sensação, não preenche 
os requisitos da notícia. As reportagens de ciência são 
sensacionalistas porque, ao se deixarem confundir com a fonte, 
afirmam resultados que são fruto do reducionismo que marca a 
prática científica sem nunca explicitá-lo. (TEIXEIRA, 2009, p.140) 

 

O jornalista científico ou qualquer repórter que ouse produzir uma matéria 

científica precisa ter em mente que, antes de tudo, o compromisso dele é com a 

sociedade. Por isso, terá que pesar muito bem o fato e refletir se realmente ele é 

importante para as pessoas. A transmissão das informações deve ser feita de forma 

cautelosa, para não dar muita ênfase a um fato pequeno, ou evidenciar pouco uma 

notícia que merece destaque. E, principalmente, para não alarmar o público com 

notícias falsas ou equivocadas que possam provocar prejuízo para a população. 

Antes de tudo, assim como em qualquer área do jornalismo, é preciso agir com ética 

na produção e divulgação das notícias científicas.  

                                            
22

 Também no artigo “Jornalistas e pesquisadores: a parceria mais do que necessária”, já citado 
anteriormente. 
23

 Mônica Teixeira em “Pressupostos do jornalismo de Ciência no Brasil”. Disponível em: 
<www.casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/terraincognita/cienciaepublico/artigos/art10_pressupostos.pdf
>. Acesso em: 12 nov. 2009. 

http://www.casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/terraincognita/cienciaepublico/artigos/art10_pressupostos.pdf
http://www.casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/terraincognita/cienciaepublico/artigos/art10_pressupostos.pdf
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2.2 Ciência como tema político: questões éticas e sigilo na editoria científica 

 

Em qualquer profissão, a ética, envolve caráter, honestidade e 

responsabilidade do profissional. No jornalismo não poderia ser diferente. O Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros normatiza os direitos e deveres dos jornalistas. 

Como diz o Art. 1º deste documento: O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu o 

direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação.  

Ao longo das normas, o código garante que essa informação deve ser precisa 

e correta. Ética é fundamental em qualquer área do jornalismo, mas no jornalismo 

científico requer uma atenção especial, pois envolve “a divulgação de termos 

técnicos e procedimentos exclusivos das áreas de ciência, tecnologia, medicina e 

saúde” (RIOS, 2005, p.118).  

Além disso, é muito tênue a linha entre o jornalismo e a propaganda em favor 

de pesquisas ou instituições. O que pode resultar em matérias extremamente 

parciais que beneficiam apenas determinados pesquisadores ou patrocinadores da 

C&T e, em alguns casos, pode resultar em notícias que coloquem em risco a 

segurança da população.  

No jornalismo científico, é preciso levar em conta as consequências imediatas 

e futuras do acontecimento porque a ética é universal, como afirma Oliveira (2005, 

p.57):  

Ser universal é tratar o problema local com a consciência de que ele 
está vinculado a contextos sociais, econômicos e políticos que têm 
origens globais e consequências que a médio e longo prazo também 
podem vir a ser globais. 

 

Antes de tudo, o compromisso do jornalista é com o público.  É a ele que o 

redator de ciência deve respeitar em primeiro lugar. O que implica na divulgação 

correta dos fatos, com neutralidade e sem deturpações. Em hipótese alguma o 

repórter científico deve se submeter a encobrir a verdade em nome de cientistas ou 

instituições ou até mesmo em benefício próprio. É dever do repórter científico 

“manter-se independente dos interesses particulares e econômicos e posicionar-se 

politicamente” (BERTOLLI FILHO, s/d, p.20). 

Como já foi dito ao longo deste trabalho, a atividade básica do jornalista que 

cobre ciência e tecnologia é interpretar os fatos para os leigos, fazendo uma 
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contextualização, mas deixando para a sociedade o trabalho de julgar, criticar e tirar 

suas próprias conclusões. Cabe ao jornalista, então, apresentar os dados 

necessários para que a população opine sobre os investimentos na área de C&T.  

Para Burkett (1990, p.199), 

 

geralmente as práticas éticas desenvolvem-se para ajudar a manter 
os redatores e seus veículos fora de conflitos de interesses reais ou 
aparentes que possam comprometer a acurácia e a veracidade de 
suas reportagens. 

 

Os pontos mais importantes que devem ser observados na produção de 

notícias científicas, de acordo com Burkett (1990), são os seguintes: não aceitação 

de favores para a produção de matérias; correções de erros; ética nas publicações; 

contar o que sabe, se acredita ser importante para a sociedade; e ética nas escolhas 

do direcionamento da matéria.  

Neste último caso, Bertolli Filho (s/d, p.21) fala que é muito importante 

ponderar bem o posicionamento que o jornalista irá tomar em uma matéria que 

envolva situações difíceis, como por exemplo, em uma matéria sobre o uso de 

cigarro. Na matéria em questão, o repórter pode ser contra ou favor do uso do 

cigarro, mesmo que, de certa forma, esse posicionamento dele não seja exposto 

claramente, tudo em nome da suposta objetividade jornalística.  

Como enuncia Bertolli Filho (s/d, p.21), “um jornalista inevitavelmente coloca 

sua opinião nos seus textos, por mais que ele queira se omitir em nome de uma 

pretensa objetividade.” (p.21) No caso citado, independente do que pensa o repórter 

sobre o assunto, é ético que o redator de ciência tome bastante cuidado para não 

passar informações baseadas somente em seu próprio ponto de vista, produzindo 

assim uma matéria superficial ou até mesmo mentirosa.  

Na cobertura científica, existem propósitos educacionais e de 

responsabilidade social, por isso, há quem defenda o objetivismo, mas há também 

quem afirme que o jornalista científico deve impor sua opinião. Entretanto, em 

qualquer informação, é preciso julgamento e equilíbrio. 

Assim como também é preciso consultar uma fonte especializada no assunto 

em questão, a autocensura é muito importante para o repórter que cobre área da 

ciência e tecnologia. “Faz parte do aprendizado ver a si mesmo como jornalista, e 
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não como educador ou cientista. Algumas vezes você estará errado” (Burkett, 1990, 

p.207) 

Matérias que envolvem saúde, como a descoberta de novas doenças ou a 

descoberta da cura para outras, requerem muita cautela na divulgação para o 

público leigo. Uma informação errada ou confusa pode comprometer a notícia, 

causar terror à população ou dar falsas esperanças às pessoas que sofrem de 

doenças degenerativas, como o câncer, ou deficiências. 

Um exemplo recente de terror à população causado por falta de 

conhecimentos aprofundados em doenças foi o que aconteceu no ano passado em 

relação à Influenza A, gripe ocasionada pelo vírus do H1N124.  A Gripe Suína, como 

foi inicialmente denominada, passou a ser chamada de Influenza A ou Gripe A, por 

causa do medo que estava gerando na população em relação aos porcos. Quando 

na verdade, o vírus não é transmitido pelo contato com o animal ou através do 

consumo da carne suína na alimentação. O desconhecimento da nova doença levou 

o mundo inteiro ao pavor, mesmo existindo cura para a doença. Os casos mais 

preocupantes são os de pessoas consideradas dos grupos de risco25.  

O jornalismo científico exige uma análise constante dos vários aspectos éticos 

da atividade jornalística. Isso por que  

 

está em nossas mãos boa parcela das possibilidades de tratar da 
saúde, de julgar e de ensinar a população. São responsabilidades 
cruciais para a formação da consciência e do desenvolvimento de 
uma sociedade. (OLIVEIRA, 2005, p.57) 
 

Enquanto em alguns momentos, o repórter deve se vigiar quanto à divulgação 

de informações precipitadas, em outros, não pode esconder nada. Fatos de 

                                            
24

 O site do Ministério da Saúde, fala que a Influenza H1N1 “É uma doença respiratória aguda (gripe), 
causada pelo vírus A (H1N1). Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido de pessoa a 
pessoa principalmente por meio da tosse ou espirro e de contato com secreções respiratórias de 
pessoas infectadas.” Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1534>. Acesso em: 21 jun. 
2010. 
25

 Na sessão de perguntas e respostas sobre a H1N1 no site do Ministério da Saúde, é dito o 
seguinte sobre a doença: “9. A influenza humana é uma doença grave? Geralmente a influenza é 
uma infecção auto-limitada, ou seja, evolui para cura completa devido a reação do próprio organismo 
humano à ação do vírus. No entanto, a influenza pode causar doença grave em idosos, pessoas 
portadoras de doenças crônicas (como diabetes, câncer, doenças crônicas do coração, dos pulmões 
e dos rins), pessoas imunodeprimidas, gestantes no 2° e 3° trimestres de gravidez e recém-nascidos. 
Essas pessoas são consideradas grupos de maior risco para apresentar complicações da influenza, 
como a pneumonia, e podem precisar de atenção hospitalar quando adoecem.” Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31244>. Acesso em: 
21.jun.2010 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1534
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31244
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interesse público devem ser mostrados. Entretanto, a falta de visão crítica por parte 

dos profissionais da comunicação resulta em informações sensacionalistas ou 

equivocadas sobre a produção da C&T.  

Outro risco para o jornalismo científico, segundo Burkett (1990), é quando 

jornalistas iniciantes se aventuram na cobertura de C&T, sem saber das “armadilhas” 

que determinadas fontes podem colocar no caminho da notícia. Como fala 

Mc‟Donald (1981 apud BURKETT, 1990, P.208, ) “uma das armadilhas em ciência é 

que suas descobertas são tão grandes que quase qualquer coisa soa possível.” 

Fontes que não têm compromisso nenhum com a informação podem fazer o 

inexperiente repórter falar a favor dela. Sem uma visão crítica, as matérias acabam 

sendo uma reprodução da fala dos cientistas. O repórter pode ser enganado e dessa 

forma também enganar o público. “Neste sentido, os comunicadores tendem a 

reproduzir em suas matérias a fantasia segundo a qual as vozes da ciência são 

uniformes e convergentes, abrigando pouco ou nenhum conflito”. (BERTOLLI 

FILHO, s/d, p.22). 

Outra consequência da falta de conhecimento e de julgamento do redator de 

ciência é uma mitificação do saber científico pela mídia. Ao contrário do que a 

maioria das pessoas pensa “os cientistas não estão sempre certos” (BURKETT, 

1990, p. 205), eles também não estão livres de erros. Afinal, “o processo de 

produção científica e tecnológica é atividade estritamente humana, e que a ciência 

por si só não é capaz de salvar ou destruir o planeta, mas sim o uso que dela se faz” 

(OLIVEIRA, 2005, p.58). 

Podemos observar esse encantamento diante da ciência em matérias que 

reproduzem as descobertas científicas sem questioná-las, fazendo da ciência a 

salvadora de todos os problemas da humanidade, “uma vela na escuridão”, como diz 

Carl Sagan, ou ainda o caminho dourado para o fim da pobreza e o atraso. Por isso 

Burkett (1990, p. 209) diz: “seja cético a respeito de histórias que pareçam boas 

demais para serem verdadeiras; com freqüência, não o são.” Para o físico Polykarp 

Kusch (apud BURKETT, 1990, p.209): 

 
A ciência não pode fazer um grande número de coisas, e assumir 
que a ciência pode descobrir uma solução técnica para todos os 
problemas é caminho para o desastre... A ciência, em si mesma, não 
é a fonte dos padrões éticos, da visão moral, da sabedoria que é 
necessária para fazer julgamento de valor, embora seja um 
ingrediente importante para fazer julgamento de valor. Um número 
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desanimador de cidadãos acredita que cabe ao cientista fazer o 
julgamento, como se ele tivesse um conjunto especialmente válido 
de valores. 

 

Muitas vezes, cientistas são vistos pelo público como frios, e jornalistas como 

confusos. O resultado disso é também uma sociedade confusa e incapaz de 

entender assuntos altamente técnicos, o que prejudica a democratização do 

conhecimento científico. 

Cientistas e jornalistas são igualmente impotentes quando não possuem 

material suficiente para guiar a sociedade leiga na avaliação das novas descobertas 

científicas e tecnológicas. Ao cientista cabe, então, aprender a fazer política pública; 

ao jornalista, cabe aprender a compreender a ciência (BURKETT, 1990, p.209). 

De acordo com Burkett (1990), os veículos de comunicação menores estão 

mais propícios a cometer equívocos na redação científica, porque nestes geralmente 

existem poucos repórteres para fazer várias funções ao mesmo tempo. Um único 

repórter pode ficar responsável por cobrir várias áreas diferentes e que exigem 

conhecimentos específicos, como é o caso do jornalismo científico. Assim, ficam 

expostos a todas as “armadilhas” da cobertura científica. Fazem uma cobertura 

despreocupada, improvisada, ou nada fazem. 

O jornal O Mossoroense, objeto desta pesquisa, se enquadra na descrição do 

autor. Pois se trata de um jornal pequeno em estrutura. A maioria das editorias conta 

apenas com um repórter na produção dos textos. Dessa forma, esses repórteres 

precisam cobrir várias matérias por dia. No caso do caderno “Cotidiano”, que trata 

de assuntos referentes ao cotidiano da cidade de Mossoró, como o próprio nome já 

identifica, os três repórteres responsáveis pela confecção da editoria dividem-se 

entre matérias produzidas sobre áreas diferentes, o que inclui também a C&T.  
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3. JORNALISMO CIENTÍFICO EM MOSSORÓ 

 

3.1 - Jornal O Mossoroense 

 

O Jornal O Mossoroense é o primeiro jornal impresso de Mossoró/RN, 

fundado em 17 de outubro de 1872 por Jeremias da Rocha Nogueira. Na época 

chamava-se apenas de Mossoroense e surgiu para defender o Partido Liberal26. 

Podemos dizer então que O Mossoroense é um veículo político desde o nascimento. 

É também “um dos quatro mais antigos do país, e o mais antigo do Rio Grande do 

Norte ainda em circulação.” (NASCIMENTO, 2002, p.36).  

Nesses quase 138 anos de existência, O Mossoroense abriu e fechou suas 

portas seis vezes. O jornal denominado apenas de Mossoroense, parou suas 

impressões pela primeira vez em 1876, e em 1902, ressurgiu com o nome de O 

Mossoroense. Cala-se mais uma vez em 1932. Depois, volta a circular de 1933 a 

1934, quando, mais uma vez, pára suas impressões. Em 1946, novamente reabre 

suas portas e fecha em 1963. O veículo resiste e volta a ser impresso de 1970 até 

1984. Finalmente, em 1985, o jornal reabre e adquire estabilidade em suas 

impressões até os dias atuais. 

O periódico divide-se em cinco editorias: caderno “Cotidiano”, com assuntos 

específicos da cidade; caderno de “Polícia”, com assuntos da área policial; caderno 

de “Esporte”, com temas sobre o jornalismo esportivo; caderno de “Política”, com 

notícias do cenário; e o caderno “Regional”, com assuntos referentes às demais 

cidades do Estado.  

Sendo assim, o caderno “Cotidiano” de O Mossoroense é a sessão escolhida 

como objeto da pesquisa por ser a editoria do jornal que inclui as notícias 

relacionadas ao que acontece diariamente em Mossoró, ou seja, pressupõe que 

aborde os fatos considerados mais importantes para os cidadãos mossoroenses. 

Atendendo assim ao objetivo do estudo, que é identificar a divulgação científica na 

cidade de acordo com a análise das matérias do caderno “Cotidiano”, que abordem 

pesquisas ou estudos realizados em instituições públicas de ensino e pesquisa de 

Mossoró. 

                                            
26

Informações colhidas no histórico do Jornal O Mossoroense disponível em sua página na internet, 
no endereço <www.omossoroense.com.br>. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/mudanca/conteudo/historico.htm>. Data de acesso: 01 jul. 
2010. 

http://www.omossoroense.com.br/
http://www2.uol.com.br/omossoroense/mudanca/conteudo/historico.htm
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3.2 - Instituições públicas de ensino e pesquisa de Mossoró 

 

Com uma população estimada em 234.39027 habitantes, Mossoró possui seis 

instituições de ensino superior, sendo que duas dessas são públicas, a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (Ufersa). A cidade conta ainda com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

(IFRN).  

Diante disso, percebemos que Mossoró possui capacidade para o 

desenvolvimento de projetos e pesquisas científicas e tecnológicas. Vemos também 

que há possibilidades para que haja divulgação dessas pesquisas, já que essas 

instituições possuem assessoria de imprensa.  Segundo o Manual de Assessoria de 

Comunicação da Federação Nacional dos Jornalistas28 - FENAJ (FENAJ, 2007, s/p), 

Assessoria de Imprensa é o “serviço prestado a instituições públicas e privadas, que 

se concentra no envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, 

para os veículos de comunicação em geral”.  

Podemos então dizer que a Assessoria de Imprensa é o elo entre os 

pesquisadores e os profissionais da imprensa. E a imprensa, por sua vez, é o 

caminho que leva a sociedade ao conhecimento científico. 

Portanto, a meta desta pesquisa é verificar se existe uma cultura de 

comunicação entre os pesquisadores/instituições, imprensa e a sociedade 

mossoroense. Para isso, analisamos a publicação de matérias que tratam de 

projetos e pesquisas realizadas por essas instituições. 

A seguir serão mostradas algumas características dessas instituições que são 

objetos desta pesquisa. 

 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

(Pública/Estadual) - A UERN ministra cursos de graduação nas áreas de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e 

Social. Os 31 cursos disponível estão distribuídos as seguinte forma: 

                                            
27

 De acordo com o censo realizado em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Disponível em <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 25 nov. 2009. 
28

 O Manual de Assessoria de Comunicação da Fenaj está disponível para download no site da 
instituição, no endereço: 
<http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf>. Acesso em: 10 mar. 
2009. 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf
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Ciências Biológicas 
e da Saúde 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Ciências Humanas e Social 

 
Ciência Biológicas;  
Educação Física; 
Enfermagem; 
Medicina 

 
Ciências 
(habilitações em 
Matemática, Física, 
Química e Biologia); 
Ciência da 
Computação; Física;  
Química;  
Matemática 

Administração; 
Ciências Contábeis;  
Ciências da Religião;  
Ciências Econômicas;  
Ciências Sociais - Bacharelado; 
Ciências Sociais - Licenciatura; 
Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo e Radialismo; 
Direito; 
Filosofia;  
Geografia; 
Gestão Ambiental;  
História;  
Letras;  
Pedagogia;  
Serviço Social;  
Turismo;  
Música 

 

A UERN também oferece especialização (Ética e Filosofia Política; Atividade Física, 

Saúde e Qualidade de Vida; Educação; Gestão Pública Municipal; Direitos 

Humanos; Leitura e Produção Textual; Desenvolvimento Infantil;Segurança Pública 

e Cidadania; Auditoria Contábil;Gestão de Recursos Humanos;Sistema da 

Qualidade),  pós-graduação, e também pesquisa e extensão29. 

 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA (pública/federal) – 

Em Mossoró a Ufersa oferece dezesseis cursos de graduação , são eles: 

Administração,Agronomia,Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciência 

Contábeis, Direito, Ecologia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de 

Energia, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática, Medicina 

Veterinária e Zootecnia). 

A UFERSA oferece também dois cursos de especialização (Especialização 

em Gestão da Qualidade e Vigilância Sanitária de Alimentos; Especialização em 

Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal) e seis de pós-graduação (Pós-

Graduação em Ciência Animal; Pós-Graduação em Ciência da Computação; Pós-

                                            
29

 De acordo com site da UERN (http://www.uern.br/). Acesso em 02 de fevereiro de 2010 e 16 de 
julho de 2010. 

http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1017200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAEF&cur_cd=1010200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAEN&cur_cd=1009300&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACS&cur_cd=1022100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=CAPATU&cur_cd=1014201&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=CAPATU&cur_cd=1014201&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=CAPATU&cur_cd=1014201&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=CAPATU&cur_cd=1014201&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1018100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1018100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1015200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1016200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FANAT&cur_cd=1011200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACEM&cur_cd=1007100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACEM&cur_cd=1012100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=CANATAL&cur_cd=1019200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACEM&cur_cd=1001100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1005100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1005100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025101&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025103&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAD&cur_cd=1013100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1020200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1008200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACEM&cur_cd=1024100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1006200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FALA&cur_cd=1003201&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FE&cur_cd=1004200&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FASSO&cur_cd=1002100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FACEM&cur_cd=1023100&menu=Curso
http://www.uern.br/faculdade/faculdades.asp?fac=FALA&cur_cd=1026200&menu=Curso
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/especializacao/gqvsa
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/especializacao/gqvsa
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/especializacao/hipoa
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/especializacao/hipoa
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/ciencia_animal
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/ciencia_animal
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/mcc
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/ciencia_do_solo
http://www.uern.br/
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Graduação em Ciência do Solo; Pós-Graduação em Fitotecnia; Pós-Graduação em 

Irrigação e Drenagem; Pós-Graduação em Produção Animal - PGPA). A 

Universidade também oferece pesquisa e extensão30. 

 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – IFRN (pública/federal) - 

Cursos técnicos subsequentes (Edificações; Eletrotécnica; Mecânica; Petróleo e 

gás; Saneamento; Sistemas de Informação); Cursos técnicos integrados 

(Edificações; Edificações - EJA- Educação de Jovens e Adultos; Eletrotécnica; 

Informática; Mecânica). Também trabalha com projetos de pesquisa e extensão31. 

 

3.3 - Análise das matérias 

 

3.3.1_Primeiro mês: Outubro de 2009 

 

1º Domingo, 04 de outubro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

CAPA: “Apae pra você” – Campanha tenta melhorar condições de atendimento aos 

excepcionais 

Comércio espera crescimento de 10% em relação ao mesmo período em 2008 

Algumas contas devem ser guardadas por até 20 anos 

Depressão atinge cada vez mais crianças e pode ser confundida com timidez pelos 

pais 

Panelas de pressão devem ter selo de segurança a partir de 2010 

Moradores do Belo Horizonte reclamam de paralisação de obras de saneamento 

Mossoró deve receber remessa de novo medicamento para tuberculose até final 

do ano 

 

Neste dia foram publicadas 07 matérias no caderno “Cotidiano”. Deste total, 

apenas 02 matérias podem ser consideradas científicas: “Depressão atinge cada vez 

                                            
30

 Segundo com consulta realizada ao site da Ufersa (http://www2.ufersa.edu.br/). Acesso em 02 de 
fevereiro de 2010 e 16 de julho de 2010. 
31

 Informações coletadas no site da IFRN, no endereço: <http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos>. 
Data de acesso: 09 de julho de 2010. 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/fitotecnia
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/irrigacao_e_drenagem
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/irrigacao_e_drenagem
http://www2.ufersa.edu.br/portal/cursos/posgraduacao/PGPA
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/edificacoes
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/eletrotecnica
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/mecanica
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/petroleo-e-gas
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/petroleo-e-gas
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/saneamento
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-subsequentes/sistemas-de-informacao
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados/edificacoes
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados/edificacoes-eja
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados/eletrotecnica
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados/informatica
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados/mecanica
http://www2.ufersa.edu.br/
http://www.ifrn.edu.br/mossoro/cursos/cursos-tecnicos-integrados
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mais crianças e pode ser confundida com timidez pelos pais”; “Mossoró deve 

receber remessa de novo medicamento para tuberculose até final do ano”. Porém, 

não tratam sobre pesquisas realizadas em instituições de ensino e pesquisa de 

Mossoró. Portanto, não atendem ao objetivo desta pesquisa.  

 

2º Domingo, 11 de outubro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Amanhã é o dia da Padroeira do Brasil 

Missa especial pelo 7º dia de morte do religioso será nesta segunda-feira 

Turma do curso de cozinha do Senac promove ação beneficente na Favela do Fio 

Sebrae propõe criação de parque tecnológico para monitorar ações de 

incubadoras multissetoriais 

Estudantes temem pelas consequências da mudança de data na realização das 

provas 

Empresários investem em revista sobre mercado imobiliário potiguar 

 

 

Neste dia, das 06 matérias do caderno, apenas 01 refere-se à C&T: “Sebrae 

propõe criação de parque tecnológico para monitorar ações de incubadoras 

multissetoriais”. Mas não atende aos requisitos desta pesquisa, pois não se 

configura como pesquisa realizada em instituição mossoroense. 

 

3º Domingo, 18 de outubro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Profissionais que lidam com a vida humana relatam renúncia à própria vida 

Mesmo com pigmentação escura, peles pedem cuidados especiais 

Igreja evangélica promove a 13ª Grande Cruzada Evangelística Mossoró para 

Cristo 

Voluntários participaram ontem de mutirão na terceira etapa do Projeto Canoeiro 

Ambiental 

Comunidade católica Shalom promove seu II Congresso 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano4.htm
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"Galego do Jucuri" é homenageado em evento nacional no RJ 

 

Neste dia, das 06 matérias publicadas na sessão, 03 podem ser consideradas 

científicas: “Profissionais que lidam com a vida humana relatam renúncia à própria 

vida”; “Mesmo com pigmentação escura, peles pedem cuidados especiais”; 

“Voluntários participaram ontem de mutirão na terceira etapa do Projeto Canoeiro 

Ambiental”. Mas nenhuma delas atende ao objetivo desta pesquisa. 

4º Domingo, 25 de outubro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Profissão está praticamente extinta 

13ª Romaria da Juventude deve atrair cerca de seis mil jovens durante o dia 

Comdica lança edital para financiar projetos em defesa dos direitos da criança e do 

adolescente 

Tiro de Guerra de Mossoró se prepara para comemorar centenário de fundação 

Acne pode estar relacionada ao consumo de gordura e doces 

Dança de salão é uma ótima alternativa para entrar em forma 

Punição violenta pode causar graves danos psicológicos em crianças e 

adolescentes 

Estação das Artes se transforma em cidade mix 

 

Foram noticiadas 08 matérias, sendo que 03 destas são científicas: “Acne 

pode estar relacionada ao consumo de gordura e doces”; “Dança de salão é uma 

ótima alternativa para entrar em forma”; “Punição violenta pode causar graves danos 

psicológicos em crianças e adolescentes”. Mas também as matérias não têm 

qualquer ligação com pesquisas produzidas em qualquer uma das três instituições 

públicas de ensino e pesquisa de Mossoró. 

No mês de outubro de 2009, foram publicadas 27 matérias, nas quatro 

edições do caderno “Cotidiano” do jornal O Mossoroense. Destas, 09 configuram-se 

como científicas, o que representa aproximadamente 33% das publicações. Em 

relação às matérias sobre pesquisa e projetos realizados em instituições públicas de 

Mossoró, o resultado é 0%. 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano7.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/251009/conteudo/cotidiano6.htm
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O balanço de matérias publicadas em outubro de 2009 no caderno “Cotidiano” 

do jornal OMossoroense  pode ser melhor visualizado na seguinte tabela: 

 

OUTUBRO DE 2009 

DIA TOTAL DE 
MATÉRIAS 

MATÉRIAS 
CIENTÍFICAS 

COM BASE EM PESQUISAS 

04 07 02 (28,58%*) 0 0%** 0%*** 

11 06 01 (16,68%*) 0 0%** 0%*** 

18 06 03 (50%) 0 0%** 0%*** 

25 08 03 (37,5%) 0 0%** 0%*** 

TOTAL 27 09 (33,33%*) 0 0%** 0%*** 
*Valor aproximado 
** Porcentagem em relação ao total de matérias publicadas no caderno “Cotidiano”. 
*** Porcentagem em relação ao total de matérias científicas publicadas no período 

 

 

3.3.2 - Segundo mês: Novembro de 2009 

5º Domingo, 01 de novembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Data é um momento para refletir sobre a relação entre a vida e a morte 

Mossoró dispõe de tratamento oftalmológico que evita cegueira pela degeneração 

da retina 

Apenas supermercados e Shopping abrirão nesta segunda para atendimento ao 

público; 

Grupo São Francisco e Hemocentro promovem campanha para incentivar novos 

doadores de sangue 

Data será marcada por programação extensa de missas nos cemitérios da cidade 

Atividades físicas coletivas são mais eficazes 

Refeição matinal dá sustentabilidade para atividades ao longo do dia 

Vigilância à saúde promove encontro sobre boas práticas 

 

Podemos dizer que esta edição do caderno “Cotidiano” é a mais científica de 

todas. Foram publicadas 05 matérias científicas entre as 08 da edição. O que 

representa cerca de 62% do total. São elas: “Mossoró dispõe de tratamento 

oftalmológico que evita cegueira pela degeneração da retina”; “Grupo São Francisco 
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e Hemocentro promovem campanha para incentivar novos doadores de sangue”; 

“Vigilância à saúde promove encontro sobre boas práticas”; “Atividades físicas 

coletivas são mais eficazes”; “Refeição matinal dá sustentabilidade para atividades 

ao longo do dia”.  

Essas duas últimas matérias são baseadas em pesquisas realizadas na 

Dinamarca e nos Estados Unidos, respectivamente, citam fontes locais, mas 

nenhuma discorre sobre pesquisa realizada em Mossoró.  

 

6º Domingo, 08 de novembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Alterações nos textos facilitam vida de proprietários e inquilinos 

Militantes da Marcha Mundial das Mulheres fazem curso de radiodifusão 

Estudantes se preparam para escolha dos dirigentes das escolas 

Aluna da Ufersa conquista primeiro lugar em programa nacional de 

desenvolvimento tecnológico 

Entrega das camisetas de acesso para o Mossoró Mix 2009 será a partir de 

amanhã 

Repartições públicas têm ponto facultativo amanhã em comemoração ao 

aniversário de 139 anos da cidade 

Senac Mossoró promove Feira do Empreendedor do Menor Aprendiz 

Fórum alerta população mossoroense sobre diabetes 

 

Na publicação foram encontradas 02 matérias científicas entre as 08 do total 

geral do caderno: “Aluna da Ufersa conquista primeiro lugar em programa nacional 

de desenvolvimento tecnológico”; “Fórum alerta população mossoroense sobre 

diabetes”. E neste dia, conseguimos encontrar a primeira matéria sobre C&T que 

trata de projetos desenvolvidos em instituições mossoroenses de pesquisa. 

A matéria “Aluna da Ufersa conquista primeiro lugar em programa nacional de 

desenvolvimento tecnológico” (ver anexo), fala sobre a aluna Michelle Santos da 

Silva, do curso de Zootecnia, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) 

que foi a primeira colocada na oitava edição do Bitec (Bolsas de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico às Micros e Pequenas Empresas). De acordo com a 
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matéria, “o Bitec é uma iniciativa de cooperação entre o IEL, o Senai,o Sebrae e o 

CNPq32, que tem por objetivo transferir conhecimentos gerados nas instituições de 

ensino para a prática.”  O texto diz também que essa foi a primeira vez que a 

Universidade conseguiu a melhor colocação.  

O projeto "Desenvolvimento de Solução à Base de Alecrim Pimenta (Lippia 

sidoides) como Antisséptico Natural para Higiene de Ordenha em Cabras" da aluna 

Michelle Santos da Silva, recebe destaque na manchete, no entanto, a Ufersa é 

quem recebe maior destaque na matéria. Pouco se fala sobre o trabalho da 

discente.  

A descrição dada ao trabalho produzido é a seguinte:  

 
O projeto desenvolvido na Associação de Fomento à 
Caprinovinocultura (Asfoco) consiste em identificar, a partir de 
necessidades nas micro e pequenas empresas, soluções que 
possibilitem o desenvolvimento tecnológico e ampliem a 
produtividade da empresa. Tudo isso através de inovação 
tecnológica e melhoria de gestão.  
(ALUNA da Ufersa conquista primeiro lugar em programa nacional de 
desenvolvimento tecnológico. O Mossoroense. Mossoró, 08 nov. 
2009. Cotidiano, p.3)  
 

 

Como é mesmo o trabalho desenvolvido pela aluna do curso de Zootecnia?O 

que o/a repórter estava querendo dizer com “Tudo isso através de inovação 

tecnológica e melhoria de gestão”? Que inovação é essa e como será essa melhoria 

de gestão? Afinal, como o projeto será aplicado na prática e quais os benefícios que 

ele propicia? Esses são pontos essenciais para que o público entenda a utilidade e a 

importância do projeto desenvolvido, e que não estão explícitos na matéria. 

A própria aluna não foi ouvida na matéria, e nem mesmo a professora 

orientadora Débora Andréa Evangelista. O reitor da Ufersa, professor Josivan 

Barbosa, foi a única fonte consultada pela reportagem do jornal O Mossoroense.  

Sobre a análise desta publicação, podemos concluir o seguinte: existem 

pontos confusos na matéria e termos que deveriam ser explicados para o público 

leigo, como as siglas usadas no texto. Alguns termos são explicados (Ufersa, Bitec), 

mas outros não são (IEL, Senai,Sebrae, CNPq, CNI-SBN). Vieira (1999, p.30) diz 

                                            
32

 Respectivamente: Instituto Euvaldo Lodi, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
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que: “ninguém é obrigado a conhecer as siglas que se tornaram jargões na 

comunidade científica, principalmente se o veículo de não for especializado.” O autor 

fala ainda que o uso de jargões técnicos restringem o entendimento do texto. “Só 

contribuem para torná-lo pesado e incompreensível.” (VIEIRA, 1999, p.26). Se 

tiverem que ser usados, devem ser explicados sempre.  

O projeto contemplado também foi mal explorado na matéria, que tornou o 

texto superficial (em relação ao projeto). O maior destaque foi para a própria 

universidade. Além disso, faltou a voz da aluna contemplada e a da professora 

orientadora. Faltou também identificar a importância do projeto desenvolvido. 

 

 7º Domingo, 15 de novembro de 2009: 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Dia da Proclamação da República do Brasil não recebe nenhum tipo de 

comemoração no município 

Produtos orgânicos receberão selo para facilitar identificação 

Sebrae promove seminário sobre Compras Governamentais 

Conselho Tutelar pede suspensão de decreto 

Juizado Móvel de Trânsito está funcionando nos finais de semana e feriados 

Sesap realiza curso de capacitação para secretários de Saúde da região 

Ursap registra 44 casos de doença de Chagas 

Cada vez mais pessoas adotam a prática da caminhada 

 

Das 08 matérias publicadas no dia, 03 podem ser consideradas científicas: 

“Produtos orgânicos receberão selo para facilitar identificação”; “Ursap registra 44 

casos de doença de Chagas”; “Cada vez mais pessoas adotam a prática da 

caminhada”. Porém, mais uma vez não foi publicada nenhuma matéria sobre 

qualquer pesquisa/projeto realizada por pesquisadores de Mossoró. 

 

 

 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano7.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano7.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano7.htm
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8º Domingo, 22 de novembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Reciclar decoração do ano passado representa uma boa economia 

Consumidor tem o direito de desistir de uma compra em caso de arrependimento 

Entidade realiza programações alusivas ao Dia do Combate à Violência contra a 

Mulher 

Hemocentro programa atividades para a Semana Nacional do Doador de Sangue 

Fórum vai alertar sobre os perigos da doença que no seu início não é notada 

Inscrições para curso de interpretação e criação de espetáculos estão abertas 

Problemas visuais prejudicam o aprendizado das crianças 

Produtores mossoroenses ajudam a elevar nível das exportações brasileiras 

Agências de turismo já comemoram aumento das vendas de pacotes de viagem 

 

Na edição foram publicadas 09 matérias, destas, 03 se configuram como 

científicas. Sendo elas: “Hemocentro programa atividades para a Semana Nacional 

do Doador de Sangue”; “Fórum vai alertar sobre os perigos da doença que no seu 

início não é notada”; “Problemas visuais prejudicam o aprendizado das crianças”. 

Mas nenhuma atende ao objetivo desta pesquisa. 

9º Domingo, 29 de novembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Abraço à cidade anuncia a Festa de Santa Luzia 2009 

Entidade cobra apoio para melhorar ações no tratamento da doença 

Amigos no Samba reúne sete bandas de pagode na AABB 

Lojistas e consumidores aproveitam redução do IPI em móveis 

Prefeitura irá desativar a Escola Municipal Joaquim da Silveira Borges 

CSDR é referência em ações de aleitamento materno na região 

Comércio varejista de Mossoró terá horário especial no mês de dezembro 

CDL incentiva empresários a oferecerem emprego aos capacitados pelo ProJovem 

 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano7.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano8.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/221109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano7.htm
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Neste domingo foram noticiadas 08 matérias do caderno “Cotidiano”. Destas, 

apenas 02 são consideradas científicas: “Entidade cobra apoio para melhorar ações 

no tratamento da doença”; “CSDR é referência em ações de aleitamento materno na 

região”. Mas uma vez não foi detectada nenhuma matéria que atenda a esta 

pesquisa.  

Os dados colhidos nas edições do caderno “Cotidiano” do jornal O 

Mossoroense em novembro, estão resumidos na seguinte tabela: 

 

NOVEMBRO DE 2009 

DIA TOTAL DE 
MATÉRIAS 

MATÉRIAS 
CIENTÍFICAS 

COM BASE EM PESQUISAS 

01 08 05 (62,5%) 0 0%** 0%*** 

08 08 02 (25%) 01 12,5%** 50%*** 

15 08 03 (37,5%) 0 0%** 0%*** 

22 09 03 (33,33%*) 0 0%** 0%*** 

29 07 02 (28,58%*) 0 0%** 0%*** 

TOTAL 40 15 (37,5%) 01 2,5%** 6,67%*** (*) 
*Valor aproximado 
** Porcentagem em relação ao total de matérias publicadas no caderno “Cotidiano”. 
*** Porcentagem em relação ao total de matérias científicas publicadas no período 

 

 

3.3.3 - Terceiro mês: dezembro de 2009 

 

10º Domingo, 06 de dezembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Falta consciência da população para transformar atitude em hábito 

Serviço Militar convoca reservistas para atualizar dados cadastrais 

Estudantes da comunidade de Passagem de Pedra fazem encenação da peça 

"Chapeuzinho Vermelho" 

Governadora assinará convênio para a municipalização do trânsito mossoroense 

Autoridades planejam ações para o ano que vem 

Jovens das paróquias da diocese encenam o Oratório de Santa Luzia 

Alimentos funcionais ajudam a prevenir infecções e intoxicações 

Contribuintes deixam para a última hora pagamento do IPTU 

Terminam terça-feira inscrições do concurso público da Sesap 

 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano7.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano8.htm
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Neste domingo foram publicadas 09 matérias no caderno “Cotidiano”. Sendo 

que 03 destas são consideradas científicas: “Falta consciência da população para 

transformar atitude em hábito” (fala sobre a reciclagem e sua a importância para o 

meio ambiente); “Autoridades planejam ações para o ano que vem” (Sobre o 

planejamento de ações contra a dengue); “Alimentos funcionais ajudam a prevenir 

infecções e intoxicações”. Porém, mais uma vez não houve publicação de nenhuma 

ligada a estudos científicos desenvolvidos em Mossoró. 

11º Domingo, 13 de dezembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Procissão de Santa Luzia reúne milhares de devotos 

Colônia de férias: diversão para as crianças e sossego para os pais durante férias 

escolares 

Dicas sobre em quais situações a melhor escolha é alugar ou financiar 

Grupo Feminista 8 de Março promove concurso de poesia 

Alunos de Comunicação farão vídeo sobre romeiros 

Homens estão utilizando mais tratamentos estéticos 

Especialista ensina como não entrar no vermelho em 2010 

 

A edição deste dia trouxe 07 matérias. Deste total, 03 podem ser 

consideradas sobre ciência/tecnologia: “Alunos de Comunicação farão vídeo sobre 

romeiros”; “Homens estão utilizando mais tratamentos estéticos”; “Especialista 

ensina como não entrar no vermelho em 2010”. Aqui, finalmente encontramos uma 

matéria que se enquadre nesta pesquisa.  

A matéria “Alunos de Comunicação farão vídeo sobre romeiros” (ver anexo), 

fala sobre um projeto de extensão de alunos do 5º período do curso de 

Comunicação Social, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), 

que conseguiu apoio da Fundação José Augusto para a realização do documentário 

"Nas pegadas dos fiéis: Um Registro Audiovisual das Manifestações Religiosas no 

Santuário do Lima, Patu".  

Segundo o dicionário Aurélio, Ciência significa: conhecimento obtido através 

da observação e a experiência; Informação, conhecimento, notícia. Diante disso, 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/061209/conteudo/cotidiano6.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/131209/conteudo/cotidiano4.htm
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podemos afirmar que o projeto desenvolvido pelos alunos de Comunicação Social é 

um experimento científico, pois se trata de um trabalho acadêmico que tem o intuito 

de conhecer e observar a cultura popular de um grupo de pessoas, no caso, as 

manifestações religiosas que acontecem no Santuário do Lima, em Patu/Rio Grande 

do Norte. Logo, a matéria em questão pode ser classificada como jornalismo 

científico. Atendendo a nosso objetivo de pesquisa. 

O objetivo do projeto desenvolvido pelos alunos de Comunicação Social fica 

claro na matéria: 

 

O projeto tem como objetivo documentar em audiovisual uma das 
maiores manifestações religiosas da região do Oeste potiguar, a 
Romaria de 1º de Janeiro que acontece anualmente no Santuário de 
Nossa Senhora dos Impossíveis ou Santuário do Lima, como 

também é conhecido, que fica localizado em Patu - RN. 
 

Esse conhecimento obtido será registrado através de um recurso tecnológico, 

o vídeo. A obra audiovisual, além de documentar a cultura e a fé das pessoas que 

vão ao Santuário do Lima, é uma fonte de conhecimento para a época presente e 

também para as futuras gerações. 

Em relação à matéria, ela é considerada “de serviço”, porque atende as 

necessidades culturais dos leitores (falamos sobre isso no primeiro capítulo), e 

também atende ao critério de proximidade e de interesse humano, já que trata de 

um registro da fé de muita gente, apelando às emoções dessas pessoas. 

Analisando esta matéria, concluímos que trata-se de um texto simples e claro. 

Podemos dizer que o texto foi bem produzido, já que mostra de forma eficiente todas 

as informações que o leitor precisa saber.  Faltou apenas consultar, pelo menos, 

uma segunda fonte. Apenas um aluno do projeto foi consultado, outra possível fonte 

seria a professora orientadora do vídeo.  
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12º Domingo, 20 de dezembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Mais de 19 mil candidatos participam do PSV/2010 da UERN 

Sesc oferecerá diversas atividades educativas e culturais para crianças 

Saiba como escolher produtos congelados sem prejudicar a saúde 

Inverno de 2010 terá poucas chuvas 

Crianças necessitam de cuidados especiais durante período de férias 

Varas do Judiciário em Mossoró entram em recesso até o dia 6 de janeiro do 

próximo ano 

Alimentos com essa substância ajudam na prevenção de doenças 

 

 

Nesta edição, foram publicadas 07 matérias. Desse total, 04 tratam de 

assuntos científicos, o que corresponde a cerca de 57% do total de matérias 

publicadas no caderno neste dia. São elas: “Saiba como escolher produtos 

congelados sem prejudicar a saúde”; “Inverno de 2010 terá poucas chuvas”; 

“Crianças necessitam de cuidados especiais durante período de férias”; “Alimentos 

com essa substância ajudam na prevenção de doenças”.  

Nesta edição, também encontramos mais uma matéria sobre pesquisa 

realizada em Mossoró. A matéria tem como título “Inverno de 2010 terá poucas 

chuvas”, e fala sobre uma reunião com meteorologistas para discutir a previsão 

climática em 2010, também fazendo a previsão das chuvas para Mossoró este ano.  

A fonte da notícia é José Espínola, coordenador da Estação Meteorológica da 

Ufersa. O texto se encaixa como pesquisa, além de atender aos critérios de 

proximidade e significado, uma vez que é de interesse do público mossoroense 

saber qual a previsão para as chuvas ao longo do ano. A mesma também atende as 

necessidades de sobrevivência da população. 

Neste caso, o texto não fala sobre qualquer pesquisa realizada por José 

Espínola, mas entendemos que ele tenha feito pesquisa para obter tal resultado em 

relação à ocorrência de chuvas em Mossoró. Esse ponto faltou ser comentado na 

matéria.  

http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/201209/conteudo/cotidiano6.htm
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Em relação às fontes, o/a repórter foi muito feliz ao entrevistar também um 

agricultor e uma dona de casa. O primeiro falou sobre a preocupação em relação ao 

que a falta de chuva pode ocasionar para a plantação; enquanto a segunda 

personagem da notícia fala do alívio de saber que em 2010 não precisará sair de 

casa por causa das chuvas, como aconteceu em anos anteriores. Dessa forma, a 

matéria mostra dois lados opostos em relação ao mesmo fato.  

13º Domingo, 27 de dezembro de 2009 

 

Matérias do Caderno “Cotidiano”: 

Capa: Alguns alimentos do fim de ano devem ser consumidos sempre 

Especialista dá dicas de como acabar com a culpa pelos excessos cometidos à 

mesa na ceia de Natal 

Bares e restaurantes de Mossoró incluem de forma ilegal a taxa de serviço do 

garçom na conta final 

Representantes de produtores de melão de Mossoró vão à Inglaterra 

Casos suspeitos de Gripe A permanecem estáveis 

Cuidados com a exposição ao sol podem evitar sérios problemas como o câncer 

Número de acidentes envolvendo crianças aumenta com a chegada das férias 

 

Das 07 matérias publicadas nesta edição, 04 tratam de assuntos referentes a 

ciência/tecnologia, o que também representa cerca de 57% da edição do caderno 

“Cotidiano” deste domingo. São elas: “Alguns alimentos do fim de ano devem ser 

consumidos sempre”; “Especialista dá dicas de como acabar com a culpa pelos 

excessos cometidos à mesa na ceia de natal”; “Casos suspeitos de Gripe A 

permanecem estáveis”; “Cuidados com a exposição ao sol podem evitar sérios 

problemas como o câncer”. Essa foi a edição da saúde, mas, nenhuma dessas 

matérias baseia-se em projetos/pesquisas de instituições de ensino e pesquisa de 

Mossoró.  

A análise de dezembro está resumida na seguinte tabela: 

 

 

 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano2.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano4.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/271209/conteudo/cotidiano6.htm
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 DEZEMBRO DE 2009 

DIA TOTAL DE 
MATÉRIAS 

MATÉRIAS 
CIENTÍFICAS 

COM BASE EM PESQUISAS 

06 09 03 (33,33%*) 0 0%** 0%*** 

13 07 03 (42,85%*) 01 14,28%** (*) 33,33%*** (*) 

20 07 04 (57,15%*) 01 14,28%** (*) 25%*** 

27 07 04 (57,15%*) 0 0%** 0%*** 

TOTAL 30 14 (46,67%*) 02 6,67%** (*) 14,28%*** (*) 
*Valor aproximado 
** Porcentagem em relação ao total de matérias publicadas no caderno “Cotidiano”. 
*** Porcentagem em relação ao total de matérias científicas publicadas no período 
 

A análise desses três meses de edição do caderno “Cotidiano”, mostra que 

sempre há assuntos científicos sendo abordados na publicação. Percebemos 

também o uso instrumental do conhecimento científico para o cotidiano das pessoas, 

ou seja, os assuntos referentes à C&T são, na maioria das vezes, usados como um 

guia de vida para o leitor. São as chamadas “matérias de serviços”, enunciadas por 

Burkett (1990), como já falamos no primeiro capítulo deste trabalho. Para o autor, os 

redatores de ciência adaptam a informação científica de acordo com as 

necessidades de seu público. 

 
Manter ou melhorar a qualidade de sua sobrevivência ocupa posição 
de destaque na relação dessas necessidades. Maneiras de obter 
alimento melhor, moradia melhor, saúde melhor e sexo melhor, como 
foi relatado por pesquisadores científicos, têm aplicação imediata ou 
gratificam muito a vida dessas pessoas. [...] Com freqüência, essa 
co-relação com os interesses humanos reconhecíveis são 
responsáveis pela publicação e difusão de matérias derivadas da 
ciência mas de teor não-científico. (BURKETT, 1990, p.38) 

 

Essas matérias utilitárias estão sempre presentes no caderno “Cotidiano”, a 

análise das edições mostra que os assuntos mais abordados, são os que referem à 

saúde. Principalmente notícias sobre alimentação e cuidados com a pele33. 

 

 

 

 

 

 

                                            
33

 Ver anexo com quadro sobre os temas mais abordados nas edições. 
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4.  Considerações Finais 

 

De acordo com análise realizada neste estudo, percebemos o quanto é 

reduzido o espaço disponibilizado no jornal O Mossoroense para a publicação de 

matérias científicas baseadas em pesquisas ou projetos realizados em instituições 

de ensino e pesquisa de Mossoró, como a UERN, a UFERSA e IFRN, ambas 

públicas. 

A análise das 13 edições de domingo, publicadas no período de outubro a 

dezembro de 2009, demonstrou que, das 97 matérias colhidas no caderno, 38 delas 

tratam de assuntos científicos, o que equivale a 39% das matérias publicadas no 

caderno “Cotidiano” neste período34. Essa quantidade não pode ser considerada 

ruim, visto que o veículo estudado não possui editoria de “Ciência e Tecnologia”. 

Dessa forma, as matérias científicas estão incluídas em um espaço geral, que trata 

de diversos assuntos. 

Mas em relação à publicação de matérias que relatam estudos realizados nas 

instituições públicas de ensino e pesquisa de Mossoró, o número é muito reduzido. 

Das 97 matérias analisadas nas edições de domingo, apenas 03 referenciam 

pesquisas e projetos realizados na UERN (02) e UFERSA (01). Sendo que não foi 

registrada nenhuma notícia relacionada a pesquisa do IFRN. 

O quadro geral deste estudo fica assim: 

 

TOTAL DE 
MATÉRIAS 

DAS EDIÇÕES 

TOTAL DE 
MATÉRIAS 

CIENTÍFICAS 

TOTAL DE MATÉRIAS QUE 
ATENDE AO OBJETIVO DESTA 

PESQUISA 

97 38 (39,17%*) 03 3,1%** (*) 7,89%*** (*) 
*Valor aproximado 
** Porcentagem em relação ao total de matérias publicadas no caderno “Cotidiano”. 
*** Porcentagem em relação ao total de matérias científicas publicadas no período 
 

Com a pesquisa, percebemos que além do espaço reduzido do periódico para 

matérias de C&T provenientes de Mossoró, as pesquisas e opiniões dos 

especialistas mossoroenses servem somente de subsídio para compor a matéria e 

na maioria das vezes não corresponde ao foco principal da notícia.  

                                            
34

 Ver em anexo quadro com os temas mais abordados no período. 
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O resultado mostra que falta uma cultura de comunicação eficiente entre as 

universidades de Mossoró e o jornal O Mossoroense, o que é essencial para que o 

conhecimento produzido nesses centros chegue até a população leiga da cidade.  

Nas matérias analisadas, as pesquisas produzidas em Mossoró se 

apresentam de forma utilitária para o cotidiano das pessoas, contudo, não há uma 

investigação mais aprofundada do assunto. Percebemos também que as pesquisas 

e projetos realizados pelas instituições públicas35 de ensino e pesquisa de Mossoró 

poderiam ser mais exploradas no jornal.  

Outro aspecto que percebemos, mesmo não sendo o objetivo desta pesquisa, 

é que existe um desequilíbrio na escolha das matérias sobre saúde. Percebemos 

que há edições em que são publicadas várias matérias sobre saúde, diferenciado-se 

apenas o foco. Segundo Burkett (1990), deve haver uma mistura de matérias sobre 

diversos assuntos relacionados à C&T. 

A forma como o jornalismo científico está sendo executado em Mossoró não é 

diferente de outros lugares do Brasil. Como ficou claro no primeiro capítulo deste 

trabalho, jornalistas que escrevem sobre Ciência e Tecnologia (sejam eles 

especializados ou não em jornalismo científico) de todos os lugares do país passam 

por várias dificuldades para passar uma informação científica para o público leigo. 

Dificuldades que vão desde a entrevista com a fonte até o momento da edição do 

material.  

No capítulo 2, onde falamos sobre o papel do jornalismo científico na 

sociedade, vimos o quanto a divulgação dos assuntos científicos é importante para o 

público leigo. Também percebemos o tamanho da responsabilidade do jornalista que 

serve como ponte que leva o conhecimento de um lado para o outro da sociedade. 

Erros podem ser muito perigosos na editoria científica, e ética é fundamental neste 

processo.   

A falta de comunicação entre comunidade científica e imprensa mossoroense 

pode ter dois responsáveis: os jornalistas, por não possuírem interesse em divulgar 

o conhecimento científico e tecnológico produzido na cidade, por falta de 

conhecimento ou de tempo disponível (ou as duas coisas), já que os repórteres 

                                            
35

 Podemos acrescentar aqui também as instituições privadas. Mesmo não sendo o foco desta 
pesquisa, destacamos que não foi encontrada nenhuma notícia relacionada a pesquisas ou projetos 
das instituições privadas da cidade. 
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precisam cobrir outras áreas; e as próprias universidades, que não divulgam o que 

produzem.  

Seguindo o pensamento de Carneiro36, podemos afirmar que uma cultura 

comunicacional científica, entre universidades, imprensa e sociedade mossoroense, 

irá difundir o conhecimento produzido nas instituições de ensino e pesquisa de 

Mossoró, contribuindo, dessa forma, para a democratização do conhecimento 

científico e também para a melhoria de vida dos cidadãos. 

Talvez haja certa ausência das assessorias de comunicação dessas 

instituições no processo de levar ao público leigo o conhecimento científico e 

tecnológico produzidos nesses locais. A responsabilidade pela falta de comunicação 

científica também pode ser atribuída aos dois lados, universidades e imprensa 

mossoroense. Mas este não foi o nosso objetivo neste trabalho, constituindo assunto 

para outra pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Em Universidade, Imprensa e Ciência numa mesma trajetória. Disponível em: 

<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo2.php>. 
Acesso em: 17 maio 2010. 
 

http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/ciencia_sociedade/artigo2.php
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O JORNAL 
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:: Expediente 
:: Histórico 
:: Painel do Leitor 

TEMPO 

  

COTAÇÕES 

  
 

 

  

 Alterações no texto facilitam a vida de proprietários e inquilinos 
 Militantes da Marcha Mundial das Mulheres fazem curso de radiodifusão 
 Estudantes se preparam para a escolha dos dirigentes das escolas  
 Entregas das camisetas de acesso para o Mossoró Mix 2009 será a partir 

de amanhã 
 Repartições públicas têm ponto facultativo amanhã em comemoração ao 

aniversário de 139 anos da cidade 
 Senac Mossoró promove feira do empreendedor do menor aprendiz 

  

Aluna da Ufersa conquista primeiro lugar em programa 
nacional de desenvolvimento tecnológico 

  

Após várias participações no programa de âmbito nacional Bitec (Bolsas de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico às Micros e Pequenas Empresas), a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (Ufersa) conseguiu pela primeira vez 

a melhor colocação. A aluna Michelle Santos da Silva, do curso de Zootecnia, foi a responsável pelo 

êxito, sendo a primeira colocada na oitava edição do programa. 

 

O projeto desenvolvido na Associação de Fomento à Caprinovinocultura (Asfoco) consiste em 

identificar, a partir de necessidades nas micro e pequenas empresas,soluções que possibilitem o 

desenvolvimento tecnológico e ampliem a produtividade da empresa.Tudo isso através de inovação 

tecnológica e melhoria de gestão. 

 

A aluna receberá pelo primeiro lugar uma bolsa de mestrado no valor de R$ 1.000, durante dois 

anos, através do CNPq. A premiação oficial será realizada em Brasília, no dia 19 deste mês, na sede 

da CNI-SBN, durante o Encontro Nacional de Estágio. Além de ser contemplada com o primeiro 

lugar, a Universidade comemora ainda outros resultados positivos. 

 

Dos 17 projetos executados em Mossoró na edição Bitec 2008, 16 foram desenvolvidos por alunos 

dessa instituição. Além disso,em todas as edições do programa,a Ufersa representa a cidade de 

Mossoró com a maioria dos projetos inscritos e aprovados.Para o reitor da Universidade, professor 

Josivan Barbosa, os resultados demonstram que, apesar de ser uma instituição de ensino em 

formação, é possível desenvolver qualidade dentro dos muros da Ufersa. 

 

Para quem não conhece, o Bitec é uma iniciativa de cooperação entre o IEL, o Senai,o Sebrae e o 

CNPq, que tem por objetivo transferir conhecimentos 

gerados nas instituições de ensino para a prática. Foi o que fez a aluna da Ufersa, orientada pela 

professora Débora Andréa Evangelista no trabalho "Desenvolvimento de Solução à Base de Alecrim 

Pimenta (Lippia sidoides) como Antisséptico Natural para Higiene de Ordenha em Cabras". 

 

"A Ufersa é uma instituição em construção e ele surpreende por esse resultado, pois é uma das 

menores universidades federais do país.Por este fato, tem um número menor de professores, mas 

mostra que mesmo sendo pequena pode ter qualidade. O quadro de docentes é o grande diferencial 

da Ufersa, pela sua qualidade, isso junto com o quadro de servidores e com os alunos que eles estão 

formando", declara o reitor. 
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A Universidade também foi campeã em inscrições e aprovação de projetos no Estado na edição 

deste ano. Foram 117 projetos inscritos no RN, sendo 75 aprovados, desses aprovados, 38 são da 

Ufersa, que inscreveu 59 no total. As demais instituições de ensino superior do Estado, UFRN, 

IFRN,Uern,Facex,Faculdade Câmara Cascudo e UnP aprovaram, respectivamente, 18, 9, 6, 1,1 e 2 

projetos cada. 
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 Procissão de Santa Luzia reúne milhares de devotos 
 Colônia de férias: diversão para as crianças e sossego para os pais 

durante férias escolares 
 Dicas sobre em quais situações a melhor escolha é alugar ou financiar 
 Grupo Feminista 8 de Março promove concurso de poesia 
 Homens estão utilizando mais tratamentos estéticos 
 Especialista ensina como não entrar no vermelho em 2010 

  

Alunos de Comunicação farão vídeo sobre romeiros 

  

Estudantes do curso de Comunicação Social, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(Uern), estão colhendo os frutos da iniciativa com projetos de extensão de suas próprias autorias. 

 Um grupo de alunos do 5º período conseguiu apoio da Fundação José Augusto para a realização de 

um documentário. 

O título do projeto é "Nas pegadas dos fiéis: Um Registro Audiovisual das Manifestações 

Religiosas no Santuário do Lima, Patu". A ideia partiu de um pré-projeto apresentado pelo 

estudante Bruno Campelo, em sala de aula, como trabalho acadêmico. O trabalho chamou a atenção 

de outros colegas e de professores que resolveram elaborar o projeto e encaminhar à Fundação José 

Augusto. 

Depois de quase dois meses de espera, o resultado foi divulgado na II Conferência Estadual de 

Cultura, que aconteceu no auditório central do IFRN em Natal, na última quinta-feira. O projeto 

será financiado pela Fundação José Augusto, através do Programa Mais Cultura. 

Além de Bruno Campelo, o projeto conta com a participação dos alunos Adneison Lincoln, 

Richarles Alves, Marbenis Maia e a orientação da professora Ana Lúcia. Segundo Bruno, o projeto 

tem como objetivo documentar em audiovisual uma das maiores manifestações religiosas da região 

do Oeste potiguar, a Romaria de 1º de Janeiro que acontece anualmente no Santuário de Nossa 

Senhora dos Impossíveis ou Santuário do Lima, como também é conhecido, que fica localizado em 

Patu - RN. 

"Fiquei bastante feliz ao saber do resultado positivo. Uma ideia que nasceu no cerne da academia, 

agora começa a sair do papel para virar realidade. Bom para o nosso grupo, para a professora e 

ótimo para a cidade de Patu que passará a ter um acervo cultural ainda maior, além de ter as suas 

potencialidades divulgadas por todo o Estado", disse Bruno Campelo. 

Esta é a segunda vez neste semestre que estudantes do curso de Comunicação Social têm seu 

trabalho reconhecido fora das paredes da Universidade. 

Na semana passada, o estudante André Rodrigues, aluno do 3º período de Comunicação Social, foi 

um dos vencedores do I Concurso de Curtas-Metragens da Controladoria Geral da União (CGU), 

com o vídeo "A corrupção não se copia, nem se confirma, se corrige", onde concorreu com sessenta 

e dois vídeos de estudantes de todo o país, recebendo a premiação de milreais, em Brasília. "Agora 
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foi a vez do grupo de estudantes do 5º período que teve o reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido", comenta Bruno Campelo. 

A produção do documentário deve ser iniciada já no dia 1º de janeiro de 2010 e a conclusão está 

prevista para o mês de agosto do mesmo ano, onde os idealizadores pretendem apresentar a 

produção nas festividades da padroeira de Nossa Senhora das Dores e na XXVII Feira da Cultura 

de Patu. 
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TEMPO 

  

COTAÇÕES 

  
 

 

  

 Mais de 19 mil candidatos participam do PSv/2010 da UERN 
 Sesc oferecerá diversas atividades educativas e culturais para crianças 
 Saiba como escolher produtos congelados sem prejudicar a saúde 
 Crianças necessitam de cuidados especiais durante período de férias 
 Varas do Judiciário em Mossoró entram em recesso até o dia 6 de janeiro 

do próximo ano 
 Alimentos com essa substância ajudam na prevenção de doenças 

  

Inverno de 2010 terá poucas chuvas 

  

Os meteorologistas de todo o Brasil que se reuniram essa semana em Campina Grande preveem que o 

ano de 2010 será de poucas chuvas para a região Nordeste. 

José Espínola, que participou do encontro, faz seu prognóstico para Mossoró. Apesar das 

precipitações que ocorreram nos últimos dias, em Mossoró, o coordenador da Estação Meteorológica 

da Ufersa afirma que o ano que vem não será uma pré-estação de chuvas boas. Seu primeiro 

prognóstico é de que as chuvas serão irregulares, poucas e mal distribuídas, tanto temporal como 

espacialmente, ou seja, o período entre cada chuva e os locais onde ocorrem as precipitações. 

"Diferente dos dois últimos anos, que foram muito chuvosos, esse ano vai ser de normal a fraco, em 

decorrência do fenômeno climático El Niño, que está causando enchentes no Sul do país e seca no 

Nordeste", disse Espínola. Os meteorologistas estão preocupados, por isso irão realizar encontros 

todos os meses. O próximo será em Fortaleza. 

O agricultor, que nos últimos anos contou com boas chuvas para sua plantação e conseguiu uma boa 

colheita em 2007e 2008, deve se preparar para tempos mais difíceis em 2010, pois é provável uma 

escassez de água. O agricultor Jerônimo Silva, que produz milho na zona rural de Mossoró, está 

apreensivo, "no ano passado as chuvas já tinham chegado, estou com medo esse ano de perder minha 

plantação". 

Já os moradores de áreas ribeirinhas de Mossoró gostaram da notícia, pois, em 2008 e 2009, eles 

sofreram com as enchentes do rio Mossoró, tiveram que sair de suas casas e se mudar para abrigos 

improvisados da Prefeitura, muitos moradores perderam móveis e eletrodomésticos na ocasião. É o 

caso da dona de casa Maria de Fátima, moradora do bairro Paredões, "pedi muito a Deus para que no 

ano que vem não chovesse tanto como neste ano, porque sofremos muito tendo que dormir no abrigo 

da Prefeitura e ainda perdi meu sofá na enchente", conta Maria de Fátima. 
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SAÚDE  

MANCHETE/ASSUNTO PRINCIPAL DATA 

Depressão atinge cada vez mais crianças e pode ser 
confundida com timidez pelos pais 
 
Doença/depressão 

04 de outubro de 2009 

Mossoró deve receber remessa de novo 
medicamento para tuberculose até final do ano 
 
Doença/tuberculose 

04 de outubro de 2009 

Mesmo com pigmentação escura, peles pedem 
cuidados especiais 

Cuidados/pele 

18  de outubro de 2009 

Acne pode estar relacionada ao consumo de gordura 
e doces 

Pele/pesquisa norte-americana 

25 de outubro de 2009 

Dança de salão é uma ótima alternativa para entrar 
em forma 
 
Saúde/cuidados pessoais 

25 de outubro de 2009 

Punição violenta pode causar graves danos 
psicológicos em crianças e adolescentes 

Psicologia 

25 de outubro de 2009 

Mossoró dispõe de tratamento oftalmológico que 
evita cegueira pela degeneração da retina 

Doença/visão 

01 de novembro de 2009 

Grupo São Francisco e Hemocentro promovem 
campanha para incentivar novos doadores de 
sangue 

Doaçaõ/sangue 

01 de novembro de 2009 

Vigilância à saúde promove encontro sobre boas 
práticas 

Saúde 

01 de novembro de 2009 

Atividades físicas coletivas são mais eficazes 

Cuidados pessoais/pesquisa na Dinamarca 

01 de novembro de 2009 

Refeição matinal dá sustentabilidade para atividades 
ao longo do dia; 

Alimentação/ pesquisa EUA 

01 de novembro de 2009 

Fórum alerta população mossoroense sobre diabetes 

Doença/diabetes 

08 de novembro de 2009 

Ursap registra 44 casos de doença de Chagas 15 de novembro de 2009 
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Doença de chagas 

Cada vez mais pessoas adotam a prática da 
caminhada 
 
Prática de exercícios físicos 

15 de novembro de 2009 

Hemocentro programa atividades para a Semana 
Nacional do Doador de Sangue 

Doação de sangue/evento 

22 de novembro de 2009 

Fórum vai alertar sobre os perigos da doença que no 
seu início não é notada 

Doença/diabetes 

22 de novembro de 2009 

Problemas visuais prejudicam o aprendizado das 
crianças 

Doença/Visão/ crianças 

22de novembro de 2009 

Entidade cobra apoio para melhorar ações no 
tratamento da doença 

Doença/diabetes 

29 de novembro de 2009 

Autoridades planejam ações para o ano que vem 

Doença/dengue 

06 de dezembro de 2009 

Alimentos funcionais ajudam a reforçar o sistema 
imunológico e prevenir infecções e intoxicações 

Alimentação 

06 de dezembro de 2009 

Homens estão utilizando mais tratamentos estéticos 
 
Cuidados pessoais/pele 

13 de dezembro de 2009 

Saiba como escolher produtos congelados sem 
prejudicar a saúde 

Alimentação 

20 de dezembro de 2009 

Crianças necessitam de cuidados especiais durante 
período de férias 
 
Cuidados pessoais/crianças/alimentação/pele 

20 de dezembro de 2009 

Alimentos com essa substância ajudam na 
prevenção de doenças 
 
Alimentação 

20 de dezembro de 2009 

Alguns alimentos do fim de ano devem ser 
consumidos sempre 
 
Alimentação  

27  de dezembro de 2009 

Especialista dá dicas de como acabar com a culpa 
pelos excessos cometidos à mesa na ceia de Natal 

27 de dezembro de 2009 
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OUTROS ASSUNTOS  

MANCHETE/ASSUNTO PRINCIPAL DATA 

Sebrae propõe criação de parque tecnológico para 
monitorar ações de incubadoras multissetoriais; 
 
Tecnologia 

11 de outubro de 2009 

Profissionais que lidam com a vida humana relatam 
renúncia à própria vida  

Médicos/Interesse humano 

18  de outubro de 2009 

Produtos orgânicos receberão selo para facilitar 
identificação 

15 de novembro de 2009 

 
Alimentação 

Casos suspeitos de Gripe A permanecem estáveis 
 
Doença/Gripe A 

27 de dezembro de 2009 

Cuidados com a exposição ao sol podem evitar 
sérios problemas como o câncer 
 
Cuidados pessoais/pele 

27 de dezembro de 2009 

TOTAL – 28 matérias 

MEIO AMBIENTE  

MANCHETE/ASSUNTO PRINCIPAL DATA 

Voluntários participaram ontem de mutirão na 
terceira etapa do Projeto Canoeiro Ambiental 

Rio Mossoró 

18 de outubro de 2009 

Falta consciência da população para transformar 
atitude em hábito 

Reciclagem 

06 de dezembro de 2009 

TOTAL – 02 matérias  

PROJETOS DE PESQUISA EM MOSSORÓ 

MANCHETE/ASSUNTO PRINCIPAL DATA 

Aluna da Ufersa conquista primeiro lugar em 
programa nacional de desenvolvimento tecnológico 
 
Pesquisa/Ufersa 

08 de novembro de 2009 

Alunos de Comunicação farão vídeo sobre romeiros 
 
Projeto extensão/Uern 

13 de dezembro de 2009 

Inverno de 2010 terá poucas chuvas 
 
Pesquisa/Ufersa 

20 de dezembro de 2009 

TOTAL – 03 matérias 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/151109/conteudo/cotidiano1.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/181009/conteudo/cotidiano3.htm
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Alimentos orgânicos 

CSDR é referência em ações de aleitamento materno 
na região 

Aleitamento materno 

29 de novembro de 2009 

Especialista ensina como não entrar no vermelho em 
2010 

Economia 

13 de dezembro de 2009 

TOTAL – 05 matérias 

 
 
 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/291109/conteudo/cotidiano5.htm

