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RESUMO 

 

 

PAZ, Regy Carte Rodrigues Campelo Bezerra. Notícia e Ciência: o papel da 
Assessoria de Comunicação da Ufersa na divulgação científica em 
Mossoró. Monografia. Mossoró: Uern, 2014. 78 páginas 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar de que maneira a Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (Ufersa) contribui para a valorização do noticiário sobre 
Ciência & Tecnologia (C&T) em Mossoró. Para obtenção desse fim, foram 
analisadas todas as 35 notícias presentes no portal da instituição na Internet, 
postadas pela Assessoria de Comunicação (Assecom) da universidade, 
relativas ao segundo trimestre de 2014, por intermédio do método de Análise 
de Conteúdo. Trata-se de uma pesquisa exploratória (com pretensões de 
continuidade ao longo do tempo), que permite a análise de considerável 
conjunto jornalístico e institucional da Ufersa durante três meses. O trabalho 
ajuda a dimensionar de que maneira as universidades e os veículos de 
comunicação sediados em Mossoró abordam o noticiário científico. 

 

Palavras-chave: Ciência; Notícia; Ufersa; Assessoria de Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

PAZ, Carte Regy Rodrigues Campelo Bezerra. News and Science: The Role 
of Communication Department of Ufersa in scientific publications in 
Mossoró. Monograph. Mossoró: UERN, 2014.78 pages.  

 

The objective of this study is to assess how the Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (Ufersa) contributes to the enhancement of the news on Science & 
Technology (S & T) in Mossoró. To obtain this goal, we analyzed all 35 news at 
present institution portal on the Internet posted by the Assessoria de 
Comunicação (Assecom) of the university, for the second quarter of 2014, 
through the method of content analysis. This is an exploratory research (with 
claims of continuity over time), allowing the analysis of considerable journalistic 
and institutional set Ufersa during the following three months. The work helps 
scale how universities and media outlets based in Mossoró discuss scientific 
news.  

 

Keywords: Science; news; Ufersa; Office of Communications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contexto da pesquisa 

Reconhecida oficialmente como a segunda maior cidade do estado do Rio 

Grande do Norte, Mossoró consolida-se como um polo universitário do interior 

do Nordeste, tanto que sedia dois campi centrais de duas das principais 

instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (Ufersa) e a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (Uern). O município dispõe, ainda, de campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), faculdades 

privadas e é atendido por organismos de estímulo à produção do conhecimento 

científico, como a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte 

(Fapern), órgão vinculado ao Governo do Estado. É relevante também registrar 

a considerável estrutura dos ensinos Médio e Fundamental existentes na 

cidade, tanto na rede pública quanto na privada, o que faz do município 

referência regional em termos de oferta de ensino e destacado centro irradiador 

de conhecimento também para os estados vizinhos, Ceará e Paraíba. 

Além dessa posição estratégica no segmento acadêmico e educacional 

como um todo, Mossoró também é pujante no setor de comunicação social, 

contando com três jornais diários (O Mossoroense, Gazeta do Oeste e Jornal 

de Fato), igualando-se à capital (Natal, com Tribuna do Norte, Jornal de Hoje e 

o Novo Jornal). Também dispõe de nove emissoras de rádio (quatro AMs – 

Rural, RPC, Difusora e Libertadora) e quatro FMs (105.1, 93.7, 95.7 e 98.7 

MHz), duas emissoras de TV (TV Mossoró-aberta e TCM-cabo) e, em breve, 

ganhará outra emissora de sinal aberto, unidade afiliada à Rede Globo (TV 

Costa Branca), além de blogs jornalísticos, sites de notícias em tempo real e 

outros canais comunicativos, facilitados pelo avanço da Internet, pela 

popularização das redes sociais e pelo crescente consumo de informação. 

Unindo o panorama do setor acadêmico ao do segmento da comunicação 

social, emerge o contexto da formação acadêmica da área comunicacional, no 
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qual destacamos o funcionamento do curso de Comunicação Social da Uern, 

que, por mais de uma década, oferece, anualmente ao mercado, profissionais 

na área do jornalismo, do radialismo e da publicidade. Esses comunicólogos 

são agentes qualificados para atuar na comunicação como profissionais de 

nível superior, o que se configura como algo raro no mercado local até o 

começo da década passada e, portanto, algo relevante do ponto vista histórico 

e atual.  

A formação acadêmica, aliada à expansão econômica da cidade, 

diversifica o campo da comunicação e oferece novos canais de trabalho, como 

as Assessorias de Comunicação (Assecoms) nos setores privado e público. 

Nesse campo, situam-se a Uern e a Ufersa, as quais, por sua vez, reforçaram 

nos últimos anos seus mecanismos de relacionamento com a mídia por meio 

de concursos públicos e convocação de profissionais, sendo alguns deles, 

aliás, egressos do próprio curso de Comunicação Social da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, o que reafirma a importância da formação em 

nível superior no mercado profissional do segmento comunicacional. 

 

 

1.2. Motivação do trabalho 

Esses vigores acadêmico e jornalístico em Mossoró fizeram despertar a 

atenção para entendermos as especificidades da comunicação e do trabalho 

das Assessorias de Comunicação das universidades com atuação no 

município. Analisando sugestões de pautas (releases) enviadas pelas 

assessorias e o comportamento da mídia local, percebemos carência de 

noticiário sobre ciência na mídia, principalmente referente aos dois principais 

polos de ensino acadêmico e conhecimento científico de Mossoró e região: 

Uern e a Ufersa. 

Intrigou-nos a escassez de notícias sobre Ciência & Tecnologia (C&T) 

num cenário no qual a expansão do meio acadêmico em Mossoró nos últimos 

anos, com novas Instituições de Ensino Superior (IESs) e demandas 

universitárias, amplia o ensino e a pesquisa no âmbito público e privado. Esse 



13 

 

 

contexto, aliado ao fortalecimento do setor de comunicação e o crescente 

investimento em Assessorias de Comunicação, favorece o aumento do 

conhecimento científico e a possibilidade de difusão da produção acadêmica. 

É notório que o fortalecimento da tríade universidade/assessoria/veículo 

cria condições favoráveis para a disseminação do conhecimento científico no 

meio acadêmico e no conjunto da sociedade, por meio da mídia, até porque a 

Assessoria de Comunicação tem poder de pautar o noticiário, pois gere o 

relacionamento entre as fontes e os veículos, e opera fluxos de informação 

entre fontes de informação e imprensa (DUARTE, 2010). 

E, partindo do pressuposto que universidades são fontes primárias e, 

como os órgãos de comunicação, também precisam tomar a iniciativa de 

disseminar suas informações de interesse público, uma vez que recebem 

investimentos públicos e devem satisfação à sociedade (OLIVEIRA, 2002), 

surge o questionamento sobre qual o papel das instituições na divulgação 

científica. Principalmente através de meios de comunicação de massa, já que 

são fontes de dados disponíveis ao grande público, o que suscita a reflexão 

sobre o comportamento nesse processo do setor responsável pela interface 

direta com a mídia: as assessorias de imprensa das instituições universitárias. 

É necessário frisar que o interesse inicial da presente pesquisa era 

investigar o caso específico da Uern. Porém, após a realização de leitura 

flutuante na produção da Assessoria de Comunicação disponível no portal da 

instituição na Internet, como ponto de partida para análise (JÚNIOR, 2006), não 

identificamos conteúdo que consideramos suficiente para embasar o trabalho. 

Esses subsídios foram encontramos na página institucional da Ufersa, que 

tornou-se o objeto de estudo da presente pesquisa empírica.  

 

 

1.3. Fases obedecidas 

Todo o processo de investigação logicamente é realizado por etapas, e o 

presente trabalho buscou ser o mais objetivo possível, sendo constituído por 

seis capítulos e vários subcapítulos. Inicialmente, dedicamos o Capítulo 1 a 
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esta parte introdutória, como forma de apresentar todas as características da 

pesquisa. No Capítulo 2, apresenta-se a abordagem metodológica do trabalho, 

as justificativas que levaram à escolha do objeto analisado e o método 

empregado para a análise de dados, além da exposição da problemática da 

pesquisa, os objetivos, as justificativas e as hipóteses a serem consideradas. 

O Capítulo 3 forma o quadro teórico de referência e aborda a relação 

entre Ciência e a Comunicação, as peculiaridades desse relacionamento, as 

formas de disseminação do conhecimento científico e justifica a importância do 

fortalecimento dos canais disponíveis para a difusão da ciência para a 

sociedade, sobretudo através de Meios de Comunicação de Massa (MCM). 

O Capítulo 4 faz contextualização histórica da comunicação científica e o 

avanço do segmento no Brasil e no mundo, a fim de facilitar a compreensão do 

panorama atual; apresenta marcos da institucionalização da ciência no país e 

resgata a contribuição coletiva para o avanço da área. 

A descrição da pesquisa empírica na prática é feita no Capítulo 5, por 

intermédio de justificativas para os procedimentos epistemológicos, teóricos, 

metódicos e técnicos, os quais subsidiam ações de manejo e análise das 

informações obtidas. A interpretação dos dados científicos também está 

presente no Capítulo 5, como também deduções lógicas a respeito do material 

analisado. 

A conclusão, por fim, no Capítulo 6, corresponde ao balanço dos objetivos 

alcançados, através da exposição dos resultados obtidos e das possíveis 

contribuições para o avanço do conhecimento sobre o tema que foi objeto da 

pesquisa, além de indicar como e para que servirão os resultados. 
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2. ABORDAGENS DA PESQUISA 

 

 

2.1. Abordagem Metodológica 

Lopes (2010) afirma ser fato comum nos referirmos à diversidade teórica 

e metodológica como sendo a realidade das condições de produção do 

conhecimento nas Ciências Sociais, campo onde se situa a Comunicação. Para 

nós, portanto, o sentido e os modos de lidar com essa pluralidade teórico-

metodológica na pesquisa em comunicação surgem como princípio primordial, 

e essa delimitação, para execução do trabalho, apresenta-se como basilar.  

A autora situa a definição do objeto de pesquisa como a primeira fase do 

processo de metodologia, cujos níveis são por ela estabelecidos no Quadro de 

Componentes Sintagmáticos do Modelo Metodológico, assim dividido: I – 

Definição do objeto (teorização da problemática); II – Observação (técnicas de 

investigação); III – Descrição (técnicas e métodos de descrição); IV – 

Interpretação (métodos de interpretação). Essas fases são operacionalizadas, 

conforme Lopes, na seguinte ordem: 1 – Problema de Pesquisa; 2 – Quadro 

Teórico de Referência; 3 – Hipóteses; 4 – Amostragem; 5 – Técnicas de 

Coleta; 6 – Análise Descritiva; 7 – Análise Interpretativa. (LOPES, 2010, p. 

136). É esse modelo metodológico que norteia a construção da presente 

pesquisa. E outras vertentes de teoria e metodologia auxiliam na delimitação 

do Objeto de Estudo (BARROS; JUNQUEIRA; JÚNIOR; 2006). 

Barros e Junqueira (2006) defendem que elaboração de pesquisa, por 

mais pragmática que seja, é uma atividade acadêmica como qualquer outra e, 

portanto, requer reflexão e conhecimento teórico. De modo simplificado, dizem 

ser possível afirmar que as teorias são como prismas através das quais o 

observador olha e procura enxergar, reconhecer e interpretar o mundo. 

Entretanto, advertem ser comum em jovens pesquisadores a tendência de 

optar por temas de pesquisa excessivamente amplos, alertando que, ao se 

tratar de temas abrangentes, geralmente fica-se na superfície. No caso de 

monografia, por exemplo, enfatizam que, como o próprio nome diz, é estudo de 
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tema único (mono), claramente delimitado, tratado na profundidade possível. 

Em linguagem simples, vale a analogia do funil, é preciso afunilar o tema: 

 

“Em vez de pesquisar o universo, pesquisa-se determinada estrela. 

Em vez de analisar um bairro inteiro, estuda-se a parede do próprio 

quarto. O objeto de estudo deve ser restrito, específico, bem 

delimitado, formulado a partir do tema do trabalho. [...] Ao restringir o 

foco, evita-se ficar perdido pelo caminho, ou que a amplitude 

demasiada implique pouca profundidade” (BARROS; JUNQUEIRA, 

2006, p.41)  

 

Considerando que a presente monografia não ambiciona ser estudo 

global e abrangente, mas análise consistente de aspectos relacionados à 

divulgação da ciência em meios de comunicação, elegemos a página 

institucional da Ufersa (http://www2.ufersa.edu.br/portal/) como unidade de 

análise da pesquisa (JÚNIOR, 2006), diante da necessidade de restrição de 

foco, a fim de dimensionar o grau de importância que a instituição concede à 

divulgação científica e estabelecer parâmetro de prioridade divulgação 

científica que adota a universidade. A partir desse exame, a “construção de 

inferências” (interpretações, generalizações, “leis”), a prova das inferências 

(princípios de verificação, testes de hipóteses) e os fundamentos de inferências 

(princípios de casualidade, de determinação) (LOPES, 2010, p. 36-37), aliados 

a outros métodos e técnicas, ajudarão a identificar peculiaridades do panorama 

da divulgação científica na principal universidade do semiárido brasileiro e o 

papel da Assessoria de Imprensa nesse processo, já que possui legitimidade 

para promover essa divulgação de acordo com sua prerrogativa na esfera da 

comunicação institucional. 

Nos processos institucionais de comunicação (JÚNIOR, 2006), as 

mensagens também podem desempenhar funções dentro das organizações e 

das instituições sociais e, entre essas finalidades, encontram-se atributos 

importantes para mensurar o valor de uma organização, seja pública e privada 

(BUENO, 2006). Dentre esses grupos há alguns que, explicitamente, dizem 

respeito ao universo da comunicação no sentido mais amplo, como a 
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transparência, a força da marca, a reputação e a liderança (LOW; KALAFUT, 

apud BUENO, 2006). Na nossa ótica, é com vistas à obtenção dessa imagem 

corporativa de cunho positivo no conjunto da sociedade que a universidade 

investe em comunicação. E esse processo precisa ser melhor compreendido, 

principalmente através da análise de novas plataformas informativas, advindas 

das novas tecnologias de comunicação, como o caso das páginas institucionais 

na Internet, no presente caso, o site oficial da Ufersa. 

 

 

2.2. Abordagem da Problemática de Pesquisa 

Divulgação científica se mostra inerente à cidadania, pois Ciência & 

Tecnologia tem consequências comerciais, estratégicas, burocráticas e em 

serviços públicos, portanto, afeta diretamente os componentes essenciais do 

processo político. Nesse sentido, o acesso a informações de C&T é 

fundamental para o exercício pleno da cidadania e o estabelecimento de 

democracia participativa, já que requer cultura científica do eleitorado para que 

este seja capaz de entender e influir em decisões políticas (OLIVEIRA, 2002). 

E, com essa finalidade, a autora entende que a divulgação de C&T deve 

partir do Poder Público e da comunidade científica, administradores de 

recursos do povo e detentores desse conhecimento específico. E essa 

disseminação não pode ficar restrita aos intramuros da universidade e limitada 

à comunidade universitária, mas compartilhada ao público leigo, e os meios de 

comunicação são canal viável e legítimo para expansão desse conhecimento. 

Feita essa contextualização e passando à problemática da pesquisa 

empírica, impõe-se aferir de que forma a Assessoria de Imprensa da Ufersa 

contribui para dar publicidade à produção científica da universidade; como a 

mídia do Rio Grande do Norte trata as pautas de natureza científica sugeridas 

pela Ufersa, através da Assessoria de Imprensa; em que medida a Ufersa, por 

meio da Assessoria de Imprensa, dá dimensão aos experimentos e avanços 

científicos da universidade, aplicados ao semiárido do Nordeste; ou por que a 
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Assessoria de Imprensa da Ufersa valoriza notícias de cunho administrativo em 

detrimento da divulgação da produção de C&T na instituição. 

Partindo do pressuposto teórico que “é mediante um procedimento quase 

sempre dedutivo que se chega a especificar o problema de pesquisa” (LOPES, 

2010, p. 138), elegemos a seguinte pergunta-problema: De que forma a 
Ufersa, através da Assessoria de Imprensa, contribui para valorizar o 
noticiário científico na mídia, em Mossoró? 

 

 

2.3. Abordagem dos Objetivos e Justificativas 

Os objetivos da pesquisa são: avaliar a influência da Assessoria de 

Imprensa da Ufersa no processo diário da produção da notícia científica; a 

dinâmica da assessoria e a sua interação com os veículos; investigar o reflexo 

da interface relacional assessoria-redação no tocante a pautas e ao conteúdo 

publicado; averiguar quais veículos que mais utilizam esse tipo de material; 

propor classificação para o material identificado; avaliar a fluidez da informação 

científica na relação fontes – assessoria – meios de comunicação, a fim de 

compreender o contexto da produção e fluxo de informação. Os objetivos são 

de ordem empírica (verificação de fenômeno da realidade); teórica (contribuir 

para estudo teórico sobre o problema) e prática (inferir na existência do 

fenômeno) (LOPES, 2010). 

Esse diagnóstico será produzido através de um modelo metodológico de 

duplo teor (conceitual e analítico), porque representam elementos que se 

situam tanto no plano teórico quanto no plano empírico e operacional da 

pesquisa, com funções descritivas e críticas nos níveis “epistemológico 

(vigilância epistemológica), teórico (quadros de referência), metódico (quadros 

de análise), técnico (construção de dados)” (LOPES, 2010, p. 120). 

Saliente-se que não se pretende, neste trabalho, avaliar a dinâmica da 

produção e da transferência do saber científico no âmbito da universidade e na 

relação docente/discente, a qual pressupomos eficaz e respeitável, mas aferir a 
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difusão desse conhecimento além-academia e sua ressonância na sociedade 

como chamamento público ao interesse coletivo pela ciência. 

Também objetiva-se vencer pré-noções do senso comum, avançar para 

além da descrição e chegar à interpretação, através de um corpo sistemático 

de enunciados e de sua formulação conceitual, visando captar e explicar fatos 

e fazer uso de teorias para confrontar com o real (LOPES, 2010). 

Esse esforço se justifica pelo novo panorama na Academia e na 

Comunicação Social em Mossoró. Se por um lado a expansão da Assessoria 

de Imprensa das universidades difunde notícias das instituições e facilita a 

rotina produtiva das redações ao reduzir custos empresariais com o fazer 

jornalístico, por outro contribui para padronizar noticiário ao fornecer textos e 

fotos de forma gratuita e de qualidade, conseguindo a publicação desse 

material de forma simultânea em diversos veículos e fazendo valer sua visão e 

interesse sobre o fato. 

Com isso chega-se à embaraçosa situação de dois ou mais jornais 

noticiarem determinado fato com mesmos textos e fotos, fornecidos pela 

Assessoria de Imprensa, limitando a pluralidade do noticiário e tolhendo do 

leitor a opção de acesso ao fato sob as mais diferentes abordagens. Um 

problema, aliás, a ser resolvido pelos veículos de comunicação. 

Segundo França (2005), essa modalidade de reprodução integral não se 

configura jornalismo científico. Para oferecer ao leitor outras nuances do que é 

repassado pelas assessorias e evitar repetições em veículos diferentes, é 

necessário aprofundar o tema, fazer do release uma sugestão de pauta, ponto 

de partida, e não modelo definitivo para publicação. 

Nesse aspecto, é importante entender o papel da Assessoria de Imprensa 

(AI), “que pode ser conceituada como a gestão do relacionamento e dos fluxos 

de informação entre fontes de informação e imprensa” (DUARTE, 2010). 

Inspirada no modelo americano, a AI que é praticada no Brasil se preocupa 

com o valor público da informação e utiliza modelo jornalístico na Assessoria 

de Imprensa (CHAPARRO, 2010). Ou seja, é uma atividade legitimamente 

exercida por jornalistas, ao contrário do modelo europeu, que considera a AI 
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incompatível com o jornalismo, já que os assessores de imprensa são vistos 

como profissionais de relações públicas e não podem exercer o jornalismo nem 

ser considerados jornalistas (MOUTINHO; SOUSA, 2010). 

É nesse contexto de alegado compromisso com a verdade e 

comprometimento ético dos jornalistas de assessoria e jornalistas de redação, 

e diante do fortalecimento da Assessoria de Comunicação da Ufersa do meio 

acadêmico de Mossoró, que abordaremos a relação da divulgação da Ciência 

& Tecnologia com a mídia local. 

Diante disso é necessário observar como se processa o funcionamento 

da Assessoria de Comunicação da Ufersa e a eficiência do produto final do seu 

trabalho: a divulgação de ações acadêmicas em veículos de comunicação para 

chegar ao conhecimento do maior número possível de pessoas, e até despertar 

no público a importância da produção do conhecimento científico e o interesse 

pela academia. 

Consideramos relevante o estudo de como se processa o enfoque da 

ciência no jornalismo mossoroense, o papel da Assessoria de Comunicação da 

Ufersa nesse nicho da comunicação, avaliando também se a mídia é 

suficientemente abastecida de pautas científicas; se os veículos de Mossoró 

conseguem fazer noticiário científico e traduzi-lo numa linguagem acessível ao 

leitor comum; se seria viável criação de um espaço fixo (editoria, seção) 

dedicado ao noticiário científico nos meios impressos de Mossoró, já que é 

crescente a produção de conhecimento acadêmico nas universidades locais. 

Avaliando esses e outros aspectos, pretende-se contribuir para melhor 

compreensão desse segmento na imprensa local e oferecer subsídios para 

evolução da divulgação científica na mídia local, além de aperfeiçoar o trabalho 

das Assessorias de Comunicação nesse campo aparentemente tão promissor, 

mas à primeira vista tão inexplorado na cidade. 

Isso porque a observação da divulgação científica nos veículos de 

comunicação de Mossoró permite avaliar o estágio desse segmento no âmbito 

local e apresentar nuances da disseminação da produção de ciência. A análise 

também apontará caminhos para aperfeiçoamento da divulgação científica, 
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principalmente, para facilitar o acesso do público a temas pesquisados na 

Ufersa, para democratizar o conhecimento e despertar o interesse pela ciência. 

Partindo do princípio conceitual que existe diferença entre jornalismo 

científico e divulgação científica, concluímos qual dessas modalidades se 

processa nos jornais, pois a análise permitirá estudo detalhado e contínuo do 

que é publicado. E valendo-se do conceito que a Assessoria de Imprensa 

praticada no Brasil se preocupa com o valor público da informação e utiliza 

modelo jornalístico (CHAPARRO, 2010, p.15), aferimos de que forma as 

assessorias da Ufersa ajudam a desenvolver o jornalismo científico local. 

 

 

2.4. Abordagem das Hipóteses 

Essas operações iniciais de elucidação conceitual do problema e de sua 

contextualização num quadro teórico de referência, presentes na fase de 

definição ou construção do objeto de estudo, constituem as fontes básicas das 

hipóteses de pesquisa (LOPES, 2010). No que tange à produção de notícias 

científicas na Ufersa e sua repercussão nos órgãos de imprensa, salta aos 

olhos a escassez de press releases da universidade e de noticiário sobre C&T. 

Hipoteticamente pode-se considerar que a assessoria valoriza outros 

tipos de notícias em detrimento da ciência; que despreza C&T em favor da 

promoção de atos administrativos; que privilegia propagação de eventos 

acadêmicos em prejuízo à divulgação científica; que enfatiza o trabalho de 

figuras do alto escalão da universidade; que prioriza informações de interesse 

da comunidade acadêmica interna; ou que dá primazia a notícias relativas aos 

campi da instituição em Assú, Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas. 

Outra hipótese seria que os veículos de comunicação dispõem de 

insuficiente noticiário de ciência porque não são abastecidos, a contento, pela 

assessoria e não têm acesso direto às fontes de informação no círculo fechado 

da universidade. E, além disso, não existiria jornalismo científico em relação à 

Ufersa, mas mera reprodução do que é fornecido pela assessoria, sem 

qualquer aprofundamento ou contestação da versão oficial. 
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2.5. Abordagem do Método de Pesquisa 

Essas hipóteses que definimos têm a função de fazer ponte entre teoria e 

fatos da realidade, além de conduzir à estratégia de investigação (LOPES, 

2010). A fim de avaliar essas afirmações condicionais, para confirmá-las (ou 

não), modificá-las parcial ou totalmente, ou até formular novas hipóteses, 

elegemos como método de pesquisa a Análise de Conteúdo, porque no 

contexto dos estudos da comunicação de massa este método ocupa-se 

basicamente com análise de mensagens (JÚNIOR, 2006). Entendemos que 

notícias publicadas se configuram em unidade de investigação por excelência, 

pois exige análise documental.  

Optamos pela Análise de Conteúdo também por nos permitir estudo da 

frequência com que a temática científica aparece no portal da Ufersa na 

Internet e na mídia, além de avaliação das características do que é publicado, 

comparar conteúdos, detectar tendências, entre outros aspectos para ajudar a 

entender o contexto da divulgação e do jornalismo científico em Mossoró, já 

que os objetos de estudo (amostras de conteúdo jornalístico) estarão 

documentados e disponíveis no próprio website da universidade. 

Também porque se trata de método de larga aplicação nas pesquisas de 

Meios de Comunicação de Massa (MCM), com recurso a técnicas quantitativas, 

qualitativa e estrutural do discurso. Vale salientar que a Análise de Conteúdo é 

um dos três métodos que Earl Babbie (BABBIE apud HERSCOVITZ, 2006, p. 

124) considera livres de intromissão direta do objeto. Os demais são Análise 

Histórica Comparativa e Análises de Estatísticas já existentes. E para Harold 

Lasswell (LASSWELL, apud Herscovitz, 2006), que definiu base teórica da 

Análise do Conteúdo, o método descreve com precisão o que é dito sobre 

determinado tema, num determinado lugar e num determinado espaço. 

Além dessas considerações, a Análise de Conteúdo é sistemática porque 

se baseia num conjunto de procedimentos que se aplicam da mesma forma a 

todo o conteúdo analisável. “É também confiável – ou objetiva – porque permite 
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que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias às 

mesmas amostras de mensagens, possam chegar às mesmas conclusões” 

(LOZANO, 1994, p. 141-142, apud JÚNIOR, 2006, p. 286). 

Através da Análise de Conteúdo, fazemos descrição objetiva, sistemática, 

quantitativa e qualitativa do material pesquisado, através de inferência no portal 

da Ufersa na Internet, deduzindo de maneira lógica conhecimento sobre o 

emissor do contexto (Assessoria de Comunicação), mesclando formalismo 

estatístico e análise de quantidade e de qualidade do material pesquisado 

(JÚNIOR, 2006).  

Nesse cenário, impõem-se como corpus de pesquisa as notícias 

produzidas pela Ufersa e publicadas na mídia local, no segundo trimestre de 

2014 (meses de abril, maio e junho), disponibilizadas no portal da instituição. 

Na página da universidade da Internet, a coleta de dados é viabilizada por se 

configurar unidade de análise e por oferecer banco de dados que abrange 

vários meses, tanto o que produz a assessoria de comunicação quanto o que é 

publicado na mídia. 

Delimitados o universo de investigação e a unidade de pesquisa, 

passamos à amostragem por meio de técnica probabilística, executada por 

métodos de tratamento estatístico e quantitativo de análise, com amostras 

sistemática e estratificada. Na coleta de dados, utilizamos a técnica de 

observação direta (registro sistemático dos fatos), para obtenção de dados 

primários (obtidos originalmente pelo investigador) e dados secundários 

(registros em sites de notícias) (LOPES, 2010). 

Na descrição, que se configura a ponte entre as fases de observação dos 

dados e de interpretação, usamos métodos descritivos inerentes à Análise de 

Conteúdo (JÚNIOR, 2006). E, na fase de Interpretação, combinamos Análise 

Descritiva e Análise Interpretativa. Esse entrelaçamento de técnicas pretende, 

de forma simultânea, reconstruir a realidade aferida para converter dados de 

fato e dados científicos (valorização epistemológica), e explicar o fenômeno em 

nível superior de abstração e generalização. A combinação objetiva ainda exibir 

integração entre pesquisa e teoria nesse momento da pesquisa. 
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3. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

3.1 Comunicação e Ciência 

O mundo acadêmico do jornalismo é regido por conceitos básicos que 

ajudam a entender como funcionam as estruturas textuais e como se dá o 

processo de comunicação e informação em veículos de comunicação de 

massa. A intenção aqui não é reflexão aprofundada de conceitos e teorias, mas 

contextualização de fundamentos para construção de um quadro teórico de 

referência a fim de sustentar a presente pesquisa empírica (LOPES, 2010). 

Comunicação são “modos de dizer: mostrar, interagir e seduzir” (PINTO, apud 

GIACHETI, 2006, p. 65), sendo ela cada uma dessas funções (mostração, 

interação e sedução) aparecendo de modo integrado, separadas apenas de 

maneira didática para apresentar determinada questão. E esse processo se 

utiliza de discurso, usado para informar ou persuadir um público sobre qualquer 

tipo de assunto. 

Discurso significa linguagem “em curso”, em movimento, e requer 

compreensão de que a mensagem é construída no interior de uma conversa e 

é concretização de um ato. Discurso, enfim, é apropriação de linguagem 

(código, formal, abstrato e impessoal) por um emissor, o que confere a este um 

papel ativo, que o constitui em sujeito da ação social (MANHÃES, 2006). 

Giacheti (2006) acrescenta discurso como manifestação da língua na 

comunicação efetiva entre membros de uma comunidade, em todas as 

organizações sintagmáticas e sistema de sinais, o que redunda em discursos 

político, teatral, fílmico, científico, jornalístico, entre outras modalidades, nas 

formas argumentativa e narrativa. 

Aproximando essa explanação do nosso objeto de estudo, a produção do 

discurso científico e do discurso jornalístico detém aparentemente enormes 

diferenças de linguagem e finalidade. Discurso científico é resultado do fazer 

de um sujeito que, possuidor de uma série de competências, visa a buscar um 

objeto de valor que é o saber (LOPES, 2010). Oliveira (2004) sustenta que, 
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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. A escrita jornalística deve ser coloquial, amena, 

atraente, objetiva e simples. A combinação dessas duas modalidades, contudo, 

é absolutamente possível, pode e deve ocorrer em nome da disseminação da 

informação científica à sociedade, como exemplifica a autora: 

 

“O casamento maior da ciência e do 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” (OLIVEIRA, 2002, p. 43) 

 

Capozzoli (2002) reconhece que os métodos de pesquisa científica e do 

jornalismo científico são distintos. O que não significa oposição entre as duas 

áreas pela simples razão que distinto não é, necessariamente, oposto. 

Jornalismo e conhecimento científico, portanto, estão longe de ser antagônicos 

nem há fosso intransponível entre os dois segmentos. Ao contrário: relacionam-

se de forma interdependente e complementam-se como entidades informativas 

benéficas para a sociedade, a fim de melhorar compreensão do mundo 

contemporâneo e estimular produção do saber. E qualquer associação para o 

conhecimento é meritória e merece ser estimulada, principalmente no interior 

nordestino, onde Mossoró se situa. “A nova cidadania não pode prescindir de 

cultura científica e, para ajudar a promovê-la, jornalismo científico é 

indispensável” (CAPOZZOLI, 2002, p. 8). 
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3.2. O desafio da união 

Embora possível, a conciliação entre ciência e jornalismo está longe de se 

configurar tarefa simples e está envolta numa sistemática complexa de ser 

obtida. Requer interação fluente entre as comunidades científicas e 

jornalísticas, o que nem sempre é possível por esbarrar em obstáculos 

existentes entre ambas as partes. Uma dessas barreiras é a resistência de 

cientistas em interagir com jornalistas, nem tanto pela falta de consciência da 

necessidade de difundir o conhecimento científico, mas pela desconfiança com 

o trabalho jornalístico. Para a comunidade científica, a atividade do 

comunicador vem revestida de certos preconceitos com a necessidade que o 

jornalismo possui para “vulgarizar” (como entendem os pesquisadores) a 

linguagem científica e “desmontar” os textos científicos ou o raciocínio do 

pesquisador, a fim de que o assunto tome o formato de uma narrativa (BUENO, 

2002). E ainda há quem não confie na capacidade do jornalista de fazer essa 

“tradução” do discurso da ciência para o jornalístico.  

Esse ponto de vista é duramente combatido pelo autor e possui, a nosso 

ver, certa legitimidade com a qual concordamos, por partir do pressuposto que 

o jornalista precisa estar capacitado para lidar com um leque infindável de 

temas. “O processo de ‘desmontagem’ dos conteúdos e ‘vulgarização’ da 

linguagem, por sua vez, se faz necessário para que o leitor comum possa ter 

acesso ao mundo ‘incompreensível’ e ‘intocável’ da ciência” (BUENO, 2002, p. 

20). 

Para exercer esse papel, obviamente, o profissional da comunicação 

necessita de preparo e assumir postura pró-ativa para sua qualificação, já que 

o jornalismo científico requer, no mínimo, além do bom conhecimento de 

técnicas de redação, considerável familiaridade com procedimentos de 

pesquisa científica, “conhecimentos de história da ciência, de política científica 

e tecnológica, atualização constante sobre avanços da ciência e contato 

permanente com as fontes, a chamada comunidade científica” (OLIVEIRA, 

2002, p. 43-44). 

É nesse contexto que deve atuar a Academia, como centro produtor de 

conhecimento e formador de mão de obra, no processo de alfabetização 
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científica no jornalismo local, ampliando oferta de qualificação em jornalismo 

científico nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Mas, apesar da demanda 

crescente hoje nessa área, ainda são escassas as possibilidades de 

especialização e aperfeiçoamento para jornalistas em atividade na cidade de 

Mossoró. As pouquíssimas alternativas existentes partem do interesse pessoal 

de alguns profissionais e refletem diretamente no mercado da comunicação 

mossoroense, motivo pelo qual constroem a hipótese para justificar, em parte, 

o desinteresse de veículos de comunicação em valorizar o jornalismo científico. 

Segundo Oliveira (2002), atrair a atenção de um número crescente de 

novos jornalistas sobre a importância da divulgação científica é missão que 

pode ser assumida pelas escolas de jornalismo, pelos cursos de pós-

graduação e pelas associações de jornalistas.  

Ou seja, esse pretenso desencontro entre jornalistas e pesquisadores 

científicos, enquanto obstáculo, deve ser superado em benefício das duas 

partes e, especialmente, da sociedade brasileira, que ganha com a difusão do 

conhecimento e com a relevância de que o jornalismo científico deve ter 

instrumentos imprescindíveis para formação de cultura científica no Rio Grande 

do Norte. “Precisamos nos especializar e ter a ambição do conhecimento, que 

é o maior instrumento de poder” (OLIVEIRA, 2002, p. 58). 

Bueno, no Portal do Jornalismo Científico, disponível em 

www.jornalismocientifico.com.br, reforça que, apesar de conviverem com 

sistemas de produção distintos e de manterem as suas especificidades, 

jornalistas e pesquisadores devem buscar uma parceria em prol da 

alfabetização científica e da democratização do conhecimento científico, 

embora reconhecendo que se trata ainda de caminho imenso e árduo a trilhar, 

por vários motivos.  

Em primeiro lugar, a formação dos jornalistas e divulgadores ainda é 

deficiente, sobretudo porque a maioria dos cursos de Jornalismo não incorpora 

ao menos uma disciplina ou espaço regular para o estudo, a pesquisa e a 

reflexão que contemplem o processo de divulgação científica. Em parte 

corroboramos e reconhecemos este direcionamento, pois sabemos da 

deficiência na formação, mas identificamos como positiva a iniciativa do 
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Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (Uern) em disponibilizar em sua matriz curricular a disciplina 

de Jornalismo Científico, embora de caráter optativo, e de recentemente 

aprovar a criação de um grupo de pesquisa na área em questão, o Comdite 

(Comunicação Estratégica, Discurso e Novas Tecnologias). 

Em segundo lugar, Bueno argumenta que os centros produtores de 

conhecimento e pesquisa (institutos e universidades) não exibem cultura de 

comunicação, ou seja, não estão definitivamente comprometidos com a 

democratização do conhecimento e, portanto, não dispõem de uma estrutura 

profissional em comunicação/jornalismo para compartilhar resultados de 

pesquisa e alimentar o debate sobre a ciência e a tecnologia e seu impacto na 

sociedade.  

Pela forma de apresentação desse argumento nos posicionamos como 

discordantes, haja vista que nos últimos anos tornou-se real a estruturação das 

assessorias de imprensa das duas principais universidades públicas sediadas 

em Mossoró (Uern e Ufersa), inclusive com a realização de concurso público e 

convocação de profissionais qualificados para compor a equipe de 

comunicação.  

O que concordamos com o autor é que pesquisadores e 

jornalistas/divulgadores precisam estabelecer definitivamente uma relação de 

parceria, porque ela é vital para a sociedade, porque pode contribuir para 

reduzir a exclusão social, promover a alfabetização científica e para incluir 

segmentos da sociedade no debate sobre a ciência e a tecnologia. O que 

precisa ser estabelecido é esforço conjunto de todas as partes envolvidas na 

produção e difusão do conhecimento para obtenção desse objetivo. 

Isso porque é indiscutível a necessidade da divulgação científica e do 

compartilhamento da ciência para evolução socioeconômica do país pela 

importância do saber científico para a nação. Erbolato (2006) concorda que as 

duas grandes forças do mundo moderno são a ciência e o jornalismo. 

Para esse autor, na atual sociedade em que vivemos sempre haverá 

alguém especializado com algo a informar à imprensa de maneira científica. 
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Bueno (2006) coloca ciência e tecnologia em lugar relevante na sociedade 

contemporânea e enfatiza seu impacto no mercado de trabalho, no mundo dos 

negócios, na cultura e na economia. E, diante de tantas inovações, é 

perceptível a influência das recentes descobertas no cotidiano, pois há 

demanda crescente por informações de ciência e tecnologia.  

E essa disposição de se informar é instigada pela ampliação dos espaços 

para circulação de informações, proporcionada, sobretudo, pelo avanço da 

Internet e de novas possibilidades de educação. Diante desse contexto, frisa 

Bueno (2006), a Academia e o mercado são estimulados a aumentar a massa 

crítica nessa área, de modo a estimular a alfabetização científica do cidadão 

brasileiro e democratizar o conhecimento científico em nome da inclusão social.  

Esse cenário favorável, entretanto, esbarra em obstáculos que vão além 

dos problemas estruturais inerentes aos próprios processos de produção 

científica e de produção jornalística. 

 

A complexidade da literatura científica, a não especialização dos 

divulgadores e jornalísticas científicos, as incompreensões que ainda 

persistem entre comunicadores da ciência e pesquisadores/cientistas 

e, sobretudo, a ausência de uma “cultura de comunicação” nos 

institutos de pesquisa e universidade tornam a missão de divulgar 

ciência bastante difícil e singular (BUENO, 2006, p. 12). 

 

Essas dificuldades, porém, não devem ser encaradas como insanáveis. 

Pelo contrário, trata-se de um compromisso coletivo que requer esforço 

conjunto de todos os segmentos da sociedade. Giacheti (2006) enxerga o 

acesso generalizado ao conhecimento um dos desafios que a humanidade terá 

que enfrentar no terceiro milênio. “Investir em formas adequadas de popularizar 

a ciência é a chave para a formação de uma sociedade mais consciente e, 

portanto, mais justa” (GIACHETI, 2006, p. 22). 
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3.3. Duas maneiras de disseminação 

É consensual no meio acadêmico a diferenciação de conceitos entre 

Jornalismo Científico e divulgação científica. Ribeiro (2000) ensina que 

Jornalismo Científico é mais jornalismo e menos científico, na medida em que é 

uma atividade de comunicação social e se destina a um largo (e aberto) leque 

de interesses. Já a divulgação científica, a comunicação por artigo, em revista 

especializada, tem um público definido – o “colégio invisível” de cada 

especialidade – e pode ser feita (como normalmente se faz) em linguagem 

cifrada e dialeto próprio.  

França (2005) defende que Jornalismo Científico aproxime a informação 

do entretenimento e instigue a curiosidade do aprofundamento e investigação, 

oferecendo notícias que não sejam meramente traduções da linguagem 

científica para consumo geral.  

Já divulgação científica, segundo ela, é meramente a tentativa de passar 

o conhecimento científico para a sociedade de uma maneira que ela aceite, 

aprove e absorva esse conteúdo. Sparremberger (1998) vai mais além ao 

definir o papel do jornalismo na divulgação científica, sustentando que o fazer 

jornalístico deve “ser um fator de crescimento da ciência – um instrumento para 

democratizar o conhecimento, elevando o nível cultural, científico e educativo 

de um país” (SPARREMBERGER apud COSME, 1998, p. 30).   

Bueno (2000) conceitua que o Jornalismo Científico é um tipo de 

divulgação científica, e esta, por sua vez, uma das muitas formas de difusão 

(BUENO apud LIMA, 2000, p. 43). Já Calvo Hernando (2000) define Jornalismo 

Científico como “[…] especialização informativa que consiste em divulgar a 

ciência e a tecnologia através dos meios de comunicação de massa” 

(HERNANDO apud LIMA, 2000, p 65.). 

Logo, conclui-se que, embora diferentes do ponto de vista conceitual, 

Jornalismo Científico e divulgação científica não são necessariamente 

divergentes, pelo contrário, complementam-se e convergem para a mesma 

finalidade: promover o acesso ao conhecimento científico, romper barreiras 
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entre cientista e homem comum e funcionar como instrumento indispensável a 

serviço do desenvolvimento do indivíduo e de sua participação na vida social.   

 
 

3.4. Um enfoque mais amplo 

Fioravanti (2013) defende enfoque mais ampliado para o Jornalismo 

Científico e acata recomendação de Murcott (2009) que o jornalista, ao 

escrever sobre ciência, deveria ser mais ativo, questionador e propositivo, em 

busca de uma visão mais crítica e aprofundada das notícias sobre ciência. Para 

tal, propõe revisão do atual modelo de Jornalismo Científico, a fim de que o 

comunicador não aja como sacerdote, tomando informação de uma autoridade 

– o cientista – e comunicando-a à congregação. Embora reconhecendo que 

Jornalismo Científico seja marcado por extrema dependência dos papers 

(artigos científicos), de press releases e por uma baixa variedade de fontes de 

informação – em geral entrevistados são apenas os mesmos cientistas que 

anunciam resultados –, apresenta o Enfoque Ampliado do Jornalismo 

Científico, que busca uma visão mais abrangente de ciência.  

Para tal, apoia-se em ferramentas conceituais da Teoria do Ator-Rede 

(TAR), que considera a produção do conhecimento decorrente da interação de 

grupos distintos de atores, não apenas de cientistas, com interesses 

igualmente distintos. “A ciência torna-se então um fenômeno social e coletivo, 

que pode emergir, avançar ou morrer como resultado de negociações, conflitos 

e impasse entre os interessados” (FIORAVANTI, 2013, p. 5). Assim, sustenta 

possível uso dos princípios da TAR – como a possibilidade de seguir os atores 

(humanos e não-humanos) e as conexões entre eles para entender o que 

aconteceu e deve acontecer – como forma de aprimorar a cobertura de 

assuntos científicos. 

O Enfoque Ampliado, portanto, propõe-se ir além da visão simplista e 

otimista, predominante no Jornalismo Científico, e parte para o relato dos fatos 

de modo independente, neutro e original. Para estabelecimento desse novo 

enfoque, o autor distingue-o do que chama Enfoque Clássico do Jornalismo 

Científico, atribuído às visões simplistas da ciência, focado em resultados 
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positivos e que considera a ciência um processo linear, pacífico e previsível. 

Acreditando que essa estratégia de apresentação da notícia tenha funcionado, 

mas que precisa de ajustes, situa o Enfoque Ampliado como possibilidade de 

aprimoramento, já que pretende ampliar a visão expressa no Enfoque Clássico, 

o qual, para Fioravanti, predomina no Brasil e no qual as conclusões dos 

cientistas são geralmente apresentadas como verdades inquestionáveis.  

Por fim, defende que o Enfoque Ampliado, por valorizar a incerteza e a 

diversidade de atores, pode ajudar os jornalistas a pensar de modo mais 

independente e os leitores a conhecer melhor os mecanismos de produção do 

conhecimento, o que fortalece o mérito da proposta. Cabe ao jornalista, de 

qualquer editoria, sempre desconfiar da visão oficial e buscar alternativas para 

ampliar a abordagem de determinado tema, e não tomar a versão inicial como 

verdade absoluta. Principalmente se essa informação primária soar positiva em 

excesso. E a proposta de Fioravanti possui relevância por apresentar caminho 

nessa direção: o de valorizar novas possibilidades no fazer jornalístico sobre 

ciência, o que, aliás, aplica-se a todos os segmentos do jornalismo. 
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4. O MARCO HISTÓRICO DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

4.1. Perspectivas históricas 

A fim de ajudar na compreensão de conceitos e teorias e do panorama 

contemporâneo do Jornalismo Científico, faz-se necessária a contextualização 

histórica da atividade. Oliveira (2002) afirma que a origem do Jornalismo 

Científico remonta à invenção da imprensa tipo móvel pelo alemão Johann 

Gutenberg, o qual, com seus associados, publicaram em 1455 a famosa Bíblia 

de Gutenberg, primeiro livro completo impresso na máquina de tipos móveis. 

Entre esse marco e o advento do Jornalismo Científico em escala industrial na 

imprensa, passaram-se dois séculos. Porém, a centelha para a divulgação 

científica foi acesa de forma simultânea ao surgimento da imprensa. 

Enquanto em 1609 surgem os primeiros jornais com periodicidade regular 

na Alemanha, em 1610 o astrônomo italiano Galileu Galilei publica o livro 

Mensageiro Celeste, no qual faz, em linguagem coloquial, um relato acessível 

ao público sobre sua descoberta e observações das três luas de Júpiter. Na 

verdade, um marco na tradução da linguagem rebuscada do cientista para a 

mensagem acessível ao público geral, determinante para o jornalismo científico 

(OLIVEIRA, 2002). Por isso, não é exagero dizer que o surgimento da imprensa 

no século XV não só impulsionou a difusão da ciência como também 

possibilitou o surgimento do Jornalismo Científico no século XVII. 

Giacheti (2006) afirma que a ideia de socializar o conhecimento científico 

não é recente, apesar de receber atenção da mídia há bem pouco tempo. 

Concorda com Oliveira que a divulgação científica surge no século XVII, no 

contexto do Renascimento, que fora a era dos mecenas das artes e se tornara 

também a era dos mecenas das ciências. Nessa época, já se entendia que a 

ciência deveria fazer parte do cotidiano das pessoas.  

As primeiras impressões em papel se tornaram veículo para disseminação 

do crescente conhecimento obtido no bojo da Revolução Científica, definido por 

Oliveira como fenômeno particularmente europeu que se expande ao longo dos 
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séculos XVI e XVII. “Revolução que implicava não somente desenvolvimentos 

estritos no campo da ciência e da técnica, mas transformações mais amplas na 

filosofia, na religião e no pensamento social, moral e político” (OLIVEIRA, 2002, 

p 18). E, no apogeu da revolução científica, a Inglaterra do cientista da Europa 

iluminista Isaac Newton desponta como berço da divulgação e do jornalismo 

científico. 

Mas, se a Inglaterra foi o berço, o pioneirismo do Jornalismo Científico 

coube na verdade ao alemão Henry Oldernburg, o qual, segundo Daniel J. 

Boorstin (apud OLIVEIRA, 2002, p 19), inventou a profissão de jornalista 

científico por meio da produção de cartas impressas de divulgação científica, 

atividade que passou a ser remunerada a partir de dezembro de 1666, além de 

ter criado, em 1665, o periódico científico Philosophical Transactions, que por 

mais de dois séculos permaneceu como modelo para as modernas publicações 

do gênero. Esse pioneirismo é confirmado por Giacheti (2006), para quem 

“Oldenburg foi o inventor do jornalismo científico” (p. 27). 

 

 

4.2 O avanço nas guerras mundiais 

A evolução do Jornalismo Científico da Europa para a América recebeu 

grande impulso a partir da segunda metade do século XIX, em consequência 

do aumento da circulação de informações científicas, no bojo do avanço da 

impressão de livros e periódicos, além da vertiginosa expansão econômica, 

científica e social dos Estados Unidos. E as duas guerras mundiais do século 

XX (1914-1918 e 1939-1945) contribuíram para o avanço do Jornalismo 

Científico na Europa e nos EUA. 

 

“A proliferação do desenvolvimento científico e tecnológico provocado 

pela Primeira Guerra Mundial resultou no aumento significativo da 

cobertura jornalística nessa área, pois com a guerra houve uma 

ênfase da importância da ciência: novas armas de grande potencial, 

novos explosivos, gases venenosos, aeroplanos e submarinos eram 
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utilizados pela primeira vez em um conflito de grandes proporções” 

(OLIVEIRA, 2002, p 22). 

 

Giacheti (2006) reforça que, no período compreendido entre as duas 

guerras mundiais, surgiu um novo jornalista, mais instruído, com melhor 

compreensão de muitas das novas ideias e temas científicos. Desse contexto 

resultou a criação, em 1921, do primeiro serviço de notícias científicas dos 

Estados Unidos, o Science Service, e, em 25 de abril de 1934, 12 jornalistas 

científicos reunidos em Washington criaram a Associação Nacional de 

Escritores de Ciência (National Association of Science Writers – NASW), 

firmando compromisso de cumprir o papel social que deve reger o jornalismo 

científico, a fim de estimular visão de um mundo racional, governado por uma 

ciência objetiva e com poder independente das questões sociais. 

Esse cenário nos Estados Unidos, onde a comunicação pública de C&T é 

instituição plenamente incorporada à cultura americana, talvez mais do que em 

qualquer outro lugar do mundo, influenciou o avanço do Jornalismo Científico 

em outros países, como o Brasil, além de denunciar o atraso do conhecimento 

e da difusão da ciência nos países em desenvolvimento, como o nosso 

(OLIVEIRA 2002). 

 

 

4.3. O Jornalismo Científico no Brasil 

A difusão de ciência e tecnologia na imprensa diária começou tarde em 

função de vários fatores. Enquanto lá já existiam centros de ensino superior 

avançados e divulgação da produção científica desde os anos 1600, aqui o 

desenvolvimento da cultura e da ciência era visto como “‘manifestação 

perigosa para a monarquia dos Braganças. Aqui não se divulgava, mas sim, 

abafava-se a ciência’” (PAVAN apud GIACHETI, p. 29). 

Oliveira (2002) concorda que o desenvolvimento do Jornalismo Científico 

no Brasil, e da imprensa de maneira geral, foi decisivamente prejudicado por 

anos de cerceamento de liberdade de expressão e outras perversidades 
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autoritárias, manifestadas em diversos momentos da história política nacional. 

Práticas de censura remontam aos tempos do Brasil colônia, estendendo-se 

pela Monarquia até a República. “O bloqueio cultural se rompe a partir de 1808, 

com a vinda da corte portuguesa quando são criadas instituições dedicas ao 

ensino superior e às atividades científicas” (GIACHETI, 2006, p. 29). 

Em 125 anos de história (1889-2014), a República brasileira foi submetida 

a dois períodos de ditadura: o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1937 a 1944, 

e o Regime Militar, de 1964 a 1985, totalizando 28 anos de autoritarismo, além 

de 389 anos de submissão à monarquia portuguesa. De maneira que, em 514 

anos de história, a sociedade brasileira viveu apenas 97 anos de liberdade de 

expressão. E, naturalmente, esses mais de 400 anos de obscurantismo 

refletiram negativamente na evolução da ciência e da imprensa brasileira. 

Para Oliveira (2002), podem-se relacionar origens do atraso científico e 

tecnológico do país ao tipo de colonização imposto ao Brasil por Portugal, 

muito mais voltada para exploração do que para expansão (povoamento), ao 

contrário do modelo colonizador dos Estados Unidos.  

“A pesquisa científica no Brasil era incipiente até o século XIX e só 

começou a mostrar alguma força a partir do começo desse século, quando a 

comunidade científica começou a organizar-se” (OLIVEIRA, 2002, p 28). Mas, 

só em meados da década de 1940 que a ciência entrou definitivamente na 

agenda do governo e da sociedade. 

 

 

4.4. Marcos para a ciência brasileira 

O primeiro fato marcante foi a criação, em 1948, da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade que hoje congrega todas as 

sociedades científicas do país. Outro marco importante foi a instituição do 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), que funcionou como principal órgão 

responsável pelas ações de C&T empreendidas pelo Governo Federal até o 

surgimento, em 1985, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
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Entretanto, décadas anteriores ao surgimento de SBPC, CNPq e MCT, o 

Brasil já apresentava experiências na ciência e na divulgação do conhecimento 

científico pela imprensa, influenciado pelos ares das grandes evoluções 

científicas que se verificavam na Europa e nos Estados Unidos. Massarani 

(2002) identifica antecedentes do Jornalismo Científico brasileiro nas últimas 

décadas do século XIX, como a Revista Brazileira (1857), a Revista do Rio de 

Janeiro (1876), a Revista do Observatório (1886), além do primeiro livro 

brasileiro dedicado à reflexão sobre a importância da divulgação científica, 

intitulado A Vulgarização do Saber (1931). Ademais, destaca a década de 1920 

como um período de muitas iniciativas em divulgação e Jornalismo Científico 

no Rio de Janeiro, na época centro cultural e econômico do país.  

Outro momento relevante da divulgação científica no Brasil foi o regime 

militar entre 1964 e 1985, quando, apesar da censura e violação de direitos 

humanos, houve estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico 

brasileiro.  

Oliveira (2002) sustenta que o Governo Federal na época, apesar de não 

consultar a sociedade, articulava grandes projetos tecnológicos e, no bojo 

desse projeto nacionalista, surgiram programa nuclear, indústria aeronáutica e 

de defesa e programa espacial brasileiro. Porém, apesar desse avanço 

científico, o jornalismo especializado na área seguia à risca a batuta dos 

censores, divulgando com ufanismo os propagados grandiosos projetos da 

época, como a Transamazônica, as grandes hidrelétricas, as indústrias bélicas 

(hoje quase todas extintas), os programas nuclear e aeroespacial (p 30-31). 

 

 

4.5. Pioneirismo e avanços 

É quase impossível dissociar a divulgação científica no Brasil do legado 

de José Reis (1907-2002), considerado o decano do Jornalismo Científico 

brasileiro. “[...] um jornalista que durante tanto tempo (quase 55 anos) atuou, 

sem interrupção e com competência, como divulgador científico, abordando um 

leque diversificado e formidável de temas” (BUENO, 2006, p.14). Para o autor, 
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Reis praticou visão ampla da ciência e da tecnologia, entendendo ser 

necessário contextualizar o progresso técnico e científico, resgatando as suas 

dimensões política, econômica e sociocultural. Giacheti (2006) também 

reconhece a importância de José Reis para a ciência no jornalismo: 

 

“Sem dúvida, Reis foi o maior divulgador da ciência que o País já 

teve. [...] Entendia o jornalismo como ‘magistério sem classes’ [...] E o 

utilizava como forma de educar. Reis não via a informação como 

notícia deteriorável, mas como algo que pudesse ser acumulado 

como conhecimento” (GIACHETI, 2006, p. 113-114). 

 

Direto ou indiretamente influenciados por José Reis, a divulgação e o 

Jornalismo Científico no Brasil cresceram de forma significativa na década de 

1980, com produções acadêmicas específicas, como a tese de doutorado do 

jornalista Wilson da Costa Bueno, denominada Jornalismo Científico no Brasil: 

os compromissos de uma prática dependente (ECA-USP, 1987), e o 

surgimento de novas revistas, como Ciência Hoje (SBPC) e Ciência Ilustrada 

(Editora Abril).  

Em 1990, a Editora Globo lançou a revista Globo Ciência e, no mesmo 

ano, a Editora Abril lançou a Superinteressante, além do surgimento de 

programas de televisão, como o Globo Ciência. Na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, já era grande o 

número de jornais que contavam com editorias de C&T e meio ambiente, 

revistas especializadas e programas de rádio e TV. “Fomos a reboque da 

tendência internacional” (OLIVEIRA, 2002, p. 39).  

Na atualidade, são cada vez mais diversificados os espaços para 

divulgação científica em formatos jornalísticos, sobretudo com a expansão da 

Internet e o advento das novas tecnologias de comunicação. Ademais, editorias 

de grandes jornais se estruturam e abriram mais espaço para a produção 

jornalística nas áreas científica e tecnológica, apesar de, na maioria das vezes, 

privilegiar material de conteúdo internacional, sobretudo de fontes americanas 

de notícias.  
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E, aliado a isso, as assessorias de imprensa das universidades, 

instituições de pesquisa e agências de fomento à pesquisa passaram a 

alimentar veículos de comunicação, o que propicia certo volume de 

informações disponíveis. Porém, a discussão que ganha corpo nos segmentos 

acadêmico e profissional é a qualidade do material publicado. 
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5. OBJETO EM ANÁLISE 

 

 

5.1. Observação dos fatos 

O desenvolvimento do trabalho científico, na prática, revela-se como 

costura intelectual de conceitos, métodos e técnicas, e se apresenta ao 

pesquisador de maneira desafiadora e estimulante. A leitura alicerça, e a 

escrita solidifica o saber. Lopes (2010) sustenta que, embora a representação 

sequencial da pesquisa empírica em comunicação esteja representada em 

fases, estas não são absolutamente autônomas nem estanques, mas exigem 

interações, voltas, combinações lógicas entre etapas e operações dos níveis 

epistemológico, teórico, metódico e técnico. Justifica que o encadeamento 

entre as diversas fases da pesquisa demonstra haver certa ordem nas 

diferentes operações intelectuais realizadas pelo investigador. “O 

encadeamento indica também que essas operações são interdependentes, 

associando-se e influenciando-se mutuamente, segundo o padrão regular de 

trabalho científico” (p. 136, ênfase da autora). 

Respeitando essa integração, considerada a concepção da pesquisa 

como sequência de fases e feita a exposição, nos capítulos anteriores, das 

argumentações relativas à construção do objeto científico (nível 

epistemológico), da formulação teórica do objeto e explicitação conceitual (nível 

teórico) e da exposição e causação (nível metódico), passemos então ao nível 

técnico, à fase final, que “é o lugar da construção dos dados ou do objeto 

empírico [...] é o momento da observação, do relatório dos fatos” (LOPES, 

2010, p. 128-129). A distribuição das tarefas do nível técnico, bem como as 

demais dos outros níveis, é exposta no organograma abaixo: 
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Ilustração 1: Modelo metodológico de pesquisa (LOPES, 2010, p. 156) 

 

Como se vê, o presente polo técnico compreende os procedimentos de 

coleta das informações e das transformações destas em dados pertinentes à 

problemática geral, através das operações de observação, descrição e 

interpretação. Parte-se do pressuposto de que as Ciências Sociais não 

pretendem pura e simplesmente reproduzir os discursos do senso comum, “os 

‘fatos’ não devem se impor absolutamente como verdade – como se impõem 

nas práticas sociais correntes – e deve-se fazer um esforço para [...] colocar os 

fatos em seu lugar teórico, como ‘dados’” (LOPES, 2010, p. 128). 

Barros e Junqueira (2006) vão além ao afirmar que “os fatos não existem. 

Melhor: os fatos não existem por si mesmos, em um estado bruto” (p. 33). 

Sustentam que os “fatos” só existem a partir da nossa observação, e que toda 

observação é orientada por um conjunto de representações e de esquemas, 

por intermédio dos quais os seres humanos percebem, interpretam, 

classificam, dividem, compreendem os fenômenos que têm diante de si. E 

esses conjuntos de representações são o que, entre outras coisas, constitui o 
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que se pode chamar “teoria”. Logo, concluem que “os ‘fatos’ não existem por si 

mesmos, pois toda observação é teoricamente orientada” (p. 33). 

Daí, retomando Lopes (2010), a necessidade de considerar a importância 

da vigilância crítica na pesquisa, inclusive, na fase de observação como 

processo de construção dos dados empíricos. E, também, de levar em conta a 

necessidade de proceder à transformação de fatos em dados, isto é, em 

conceitos ou objetos científicos, por meio de “técnicas de observação (da 

informação ao dado), de seleção (do dado ao objeto) e de operacionalização 

(do objeto à informação)” (p. 128). 

Lopes define a técnica de observação como procedimento que torna 

“informação” em “dado”, feito na medida em que a significação das práticas 

sociais é apreendida como significação pertinente a uma problemática 

científica. O dado, segundo ela, deve ser pertinente a determinadas teorias e 

hipóteses teóricas precisas, “leva-nos a abandonar o espaço doxológico do real 

e nos introduz no espaço epistêmico da pesquisa” (p. 129). 

A técnica de seleção de dados, conforme Lopes, implica em processos 

teóricos de redução a um objeto de conhecimento verificável. Por intermédio 

dessa operação, explica que os dados são selecionados, expurgados e 

classificados com vistas à descrição de “tipos empíricos”, com base em 

procedimentos de coleta e de seleção que envolvem três operações de 

transformação técnica: a quantificação, a codificação e a descrição, sobre os 

quais nos deteremos mais adiante, oportunamente. 

Por fim, conceitua a técnica de operacionalização como “um conjunto de 

operações técnicas de caráter dedutivo que realizam a conexão entre o dado e 

o fato, entre o conceito e o fato empírico” (p. 131) e que as técnicas de 

operacionalização interagem dialeticamente com as técnicas de observação 

dentro da pesquisa. Ou seja, se estas envolvem indução de conceitos a partir 

de operações de investigação definidas que elevam fatos aos conceitos, “as 

técnicas de operacionalização se voltam para dedução do conceito em 

operações de investigação definidas, que decompõem o conceito em fatos” (p. 

131).  



43 

 

 

Essas operações de caráter técnico fornecem o embasamento 

metodológico para operacionalizar a observação, compreendida como a 

segunda fase da pesquisa empírica, precedida pela definição do objeto 

(primeira fase) e seguida da descrição (terceira fase) e da interpretação (quarta 

fase), conforme o Quadro de Componentes Sintagmáticos do Modelo 

Metodológico de Lopes (2010), que foi abordado no item 2.1 do presente 

trabalho e exposto anteriormente na forma de organograma. 

 

 

5.2. A constituição do corpus 

A observação, como o processo de construção dos dados da pesquisa, 

abrange duas operações distintas: a amostragem e a coleta dos dados 

(LOPES, 2010). Para operacionalização dessa fase, impõe-se a necessidade 

de constituir o corpus, ou seja, definir o conjunto de documentos a serem 

submetidos à análise (JÚNIOR, 2006). Elegemos como corpus todas as 

notícias publicadas pela Assessoria de Comunicação (Assecom) da Ufersa na 

página da universidade na Internet, no segundo trimestre de 2014, data de 

início desta pesquisa científica.  

Essa decisão não é tomada de forma aleatória, mas obedece a regras 

principais, estabelecidas por Bardin (1988) e Barros e Targino (2000). 

Conforme a Regra de Exaustividade, todos os documentos relativos ao assunto 

pesquisado, no período escolhido, devem ser considerados, sem deixar de fora 

nenhum deles por qualquer razão (JÚNIOR, 2006). Por isso, a inclusão de todo 

o material compreendido entre os meses de abril, maio e junho de 2014.  

A Regra de Representatividade sustenta como necessário o trabalho com 

uma amostra, na medida em que as pesquisas sociais, de forma geral, 

abrangem um universo de elementos tão grande que se torna impossível 

considerá-lo em sua totalidade. “A amostragem será rigorosa se a amostra for 

uma parte representativa do universo inicial” (JÚNIOR, 2006, p. 292). Como o 

segundo trimestre de 2014 logicamente representa a metade dos seis primeiros 
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meses do ano, o intervalo é suficiente para generalizar os resultados sobre o 

período. 

Já a Regra da Homogeneidade estabelece que os documentos obtidos 

devam ser da mesma natureza (proveniente da Assessoria de Comunicação da 

Ufersa) e do mesmo gênero (jornalístico). Além disso, dentro de uma mesma 

natureza de documentos, pode haver subdivisões, como a categorização dos 

diferentes tipos de notícias divulgadas pela Ufersa na sua página na Internet. E 

a Regra de Pertinência impõe a adequação de todos os documentos aos 

objetos da pesquisa em todos os aspectos: objeto de estudo, período de 

análise e procedimentos. Ou seja, se o objetivo é verificar de que forma a 

Assessoria de Comunicação da Ufersa contribui para valorizar o noticiário 

científico em Mossoró, nada mais pertinente do que analisar a produção 

jornalística desse departamento, disponível no portal da universidade na web. 

 

 

5.3. Amostragem e as técnicas de coleta 

Justificada a constituição do corpus, avancemos à observação 

propriamente dita, considerada por Lopes (2010) como uma etapa crucial da 

investigação por ser o processo de construção dos dados científicos. As 

operações envolvidas nessa fase, segundo a autora, visam à reconstrução 

empírica da realidade, ou seja, pretendem coletar e reunir evidências concretas 

capazes de reproduzir os fenômenos em estudo no que eles têm de essencial. 

Adverte que a observação em Ciências Sociais reveste-se de questões 

metodológicas particularmente graves nessa fase: 

 

“Isso porque a observação, por um lado, prende-se aos propósitos 

teóricos da investigação que repercutem na reconstrução empírica 

dos fenômenos e, por outro, deve desenvolver técnicas de controle 

do próprio processo de observação” (LOPES, 2010, p. 142). 
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Nesse prisma, alerta para a necessidade de promover uma integração 

entre a observação, por um lado, e a descrição e a interpretação, por outro, 

que exige do pesquisador um equacionamento de uma estratégia de pesquisa. 

Esse designer parte da formulação a partir da crítica epistemológica da própria 

observação. “Por isso, consideramos a etapa da observação o momento em 

que a ruptura epistemológica deve ser realizada na prática (porque [..] pode ter 

sido feita apenas no nível teórico por ocasião da elaboração da problemática)” 

(LOPES, 2010, p. 143). Trata-se, então, de uma fase dominada por operações 

do nível técnico e do metódico, por intermédio de duas operações distintas: a 

amostragem e a coleta de dados. 

Nossa amostragem em Análise de Conteúdo é de caráter probabilístico, 

subsidiada pelo conceito de Lopes referente à aplicação de métodos de 

tratamento estatísticos e métodos quantitativos de análise. Até porque os 

procedimentos quantitativos são indispensáveis na maior parte das Ciências 

Social (EPSTEIN, 2006), e não poderia ser diferente na Comunicação Social. 

Epstein argumenta que os procedimentos quantitativos às vezes são menos 

valorizados nas Ciências Sociais por seu caráter reducionista, e pondera: “Em 

verdade, todo o procedimento, seja qualitativo, seja quantitativo, é grau maior 

ou menor reducionista [...]. Nenhum procedimento analítico deixa de ser 

reducionista” (p. 5).  

A respeito dessa dicotomia que se estabeleceu em Comunicação entre as 

pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas, Lopes (2010) afirma que 

comumente o uso de métodos estatísticos gera pesquisas descritivas, 

enquanto métodos qualitativos produzem pesquisas interpretativas. 

Conforme a autora, trata-se de uma falsa dicotomia, e a questão está 

invertida, justificando em primeiro lugar que é crescente a dificuldade de 

estabelecer um limite preciso entre a análise quantitativa e a qualitativa, porque 

as operações quantitativas se apoiam em dados qualitativos originalmente 

coletados e logo transformados. Em segundo lugar, argumenta que a maioria 

dos investigadores sociais reconhece essa complementaridade. “Assinalam 

que não existe uma oposição entre o qualitativo e o quantitativo senão uma 

circularidade entre a análise qualitativa sistematizadora e as formas de 
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medição mais rigorosas” (p. 155-155). Esse caráter complementar entre 

qualitativo e quantitativo é levado em conta na presente pesquisa. 

Definido o tipo de amostragem como probabilístico, o procedimento de 

coleta de dados escolhido, que varia de acordo com a natureza da pesquisa e 

são determinadas pela maneira como integram a estratégia da investigação, é 

realizada por meio da técnica de observação direta (LOPES, 2010), na qual “a 

posição do investigador pode ser manipulada estrategicamente, com o 

propósito de proporcionar-lhe perspectivas mais favoráveis na obtenção dos 

dados” (p. 147). 

Conforme a autora, a observação direta pode ser realizada mediante 

técnicas que vão desde o registro sistemático dos fatos que ocorrem na 

situação de pesquisa, até as diversas modalidades de observação participante. 

Esse método se aplica perfeitamente à presente pesquisa empírica, que se 

utiliza de notícias sistematicamente publicadas no portal virtual da Ufersa, 

manuseando-as  como dados científicos de maneira conglomerada, ao passo 

que compreendem três meses de cobertura jornalística do âmbito da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Para isso, a página da instituição na Internet disponibiliza em seu banco 

de dados material jornalístico postado a partir de 26 de junho 2010. Portanto, 

diante da vastidão de contexto a ser analisado, não é o caso de utilização de 

técnicas de observação indireta, comum em pesquisas empíricas, como 

questionário, formulário, entrevista, mas observação de forma direta. 

 

 

5.4. A descrição ou codificação 

Constituído o corpus (notícias no site da Ufersa no segundo trimestre de 

2014), decidido os tipos de amostragem (caráter probabilístico) e de coleta de 

dados (observação direta), passemos à descrição dos dados. Trata-se da fase 

que faz a ponte entre o momento da observação e o momento da interpretação 

das informações recolhidas, e “constitui a primeira etapa da análise dos dados 

na pesquisa” (LOPES, 2010, p. 149). 
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A etapa da descrição também é classificada na Análise de Conteúdo 

como a fase da codificação, que é o “processo de transformação dos dados 

brutos de forma sistemática, segundo regras de enumeração, agregação e 

classificação, visando esclarecer o analista sobre as características do material 

selecionado” (JÚNIOR, 2006, p. 294). 

Na primeira fase da codificação, conforme Júnior (2006), estabelece-se o 

recorte para escolha de unidades de registro, “que podem ser consideradas 

partes de uma unidade da amostragem, estabelecida na constituição do 

corpus” (p. 294). Como a unidade de amostragem é o portal da Ufersa na 

Internet, hospedado no endereço http://www2.ufersa.edu.br/portal/, as unidades 

de registro são os materiais publicados na seção Últimas Notícias, 

compreendido o período entre 1º de abril de 2014 e 30 de junho de 2014.  

Com a finalidade de preservar a fidedignidade temporal do material 

coletado, consideramos necessariamente as postagens devidamente datadas, 

excluindo de forma automática todas e quaisquer dados sem registro de data, 

seja por omissão do autor da postagem ou por desconfiguração técnica da 

página. Nessa mesma ótica, os arquivos correspondentes às postagens são 

armazenados no formato PDF (Portable Document Format), que significa 

Formato Portátil de Documento e que se trata de programa exclusivamente de 

leitura, isto é, impede edição ou qualquer outra forma de intervenção no 

conteúdo e mantém características originais dos textos e das imagens.  

As cópias originais de todas as postagens estão disponíveis no anexo do 

trabalho, para fins de comprovação e ilustração, como também os links nos 

quais estão armazenadas as notícias, a fim de fundamentar sua existência na 

Internet, hospedadas por meio de servidor da página institucional da Ufersa. 

Assim, analisando de forma temporal e quantitativa, o recorte atinge 

notícias datadas entre 1º de abril de 2014 e 30 de junho de 2014, o que totaliza 

35 ocorrências, das quais 10 registradas no mês de abril, 10 postagens 

datadas de maio e 15 notícias postadas em junho. 

Essa quantificação segue o modelo de Análise de Conteúdo proposto por 

Júnior (2006), com vistas a auxiliar o estabelecimento de índices. É possível 



48 

 

 

encontrar tradicionalmente três índices nas pesquisas de comunicação de 

massa (KRIPPENDORFF, 1990, p. 57 apud JÚNIOR, 2010, p. 295, ênfases do 

autor): “a frequência com que aparece um símbolo; o equilíbrio na quantidade 

de atributos favoráveis e desfavoráveis de um símbolo e a quantidade de 

associações e de classificações manifestadas sobre um símbolo”.  

Nossa exposição inicial dos dados também aplica o conceito da Análise 

Descritiva oferecido por Lopes (2010), o qual significa, na prática, proceder a 

uma manipulação dos dados para “realizar tratamento estatístico, ou seja, fazer 

tabulações para encontrar concentrações, frequências e tendências” (p. 149, 

ênfase nossa). 

A exposição preliminar dos dados empíricos, ilustrada na tabela abaixo, 

revela o relativo equilíbrio existente na frequência de publicações nos três 

meses correspondentes ao corpus da análise. Os dois primeiros meses estão 

exatamente empatados em número de postagem, superados apenas por junho, 

o que revela padrão estável de produtividade da Assessoria de Comunicação, 

sem disparidades entre um mês e outro, e dá confiabilidade à análise. 

Ademais, o total de registros é razoável para estudo detalhado de cada 

unidade, com vistas à análise final do comportamento noticioso no site. 

 

Tabela 1: Unidades de registro por mês 

 

ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

10 registros 10 registros 15 registros 35 registros 

 

 

5.5. A categorização 

Vencidas, portanto, as duas primeiras etapas da codificação – o recorte 

(escolha das unidades de registro) e a enumeração (escolha das regras de 

enumeração) –, passemos à terceira e última fase da codificação, que 

compreende a classificação e a agregação (escolha das categorias). A 
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categorização consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das 

unidades de registro em número reduzido de categorias, com o objetivo de 

tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade (JÚNIOR, 2006). 

Os critérios de categorização podem ser semântico (categorias 

temáticas), sintático (verbos, adjetivos), léxico (classificação das palavras 

conforme seu sentido) e expressivo (categorias que classificam as diversas 

perturbações da linguagem, por exemplo) (BARDIN, 1988, apud JÚNIOR, 

2006). Além disso, a categorização envolve duas etapas, o inventário e a 

classificação. A primeira consiste em isolar os elementos, enquanto a segunda 

fundamenta-se em repartir os elementos. Uma boa categorização deve possuir 

as seguintes características (BARDIN, 1988, BARROS e TARGINO, 2000, 

apud JÚNIOR, 2006, p. 298): 

 

a) Exclusão mútua: um elemento incluído na categoria X não pode ser 

incluído na categoria Z; 

b) Homogeneidade: só devem ser incluídas na mesma categoria 

unidades de registro da mesma natureza; 

c) Pertinência: o sistema de categorias deve refletir as intenções da 

investigação; 

d) Objetividade e fidelidade: os procedimentos classificatórios devem 

ser objetivos, de forma a garantir a fidelidade dos resultados, caso alguém 

queira repeti-los; 

e) Produtividade: um conjunto de categorias deve fornecer resultados 

férteis em índices de inferências, dados e novas hipóteses. 

 

A atual fase da pesquisa abrange procedimentos propriamente analíticos 

que visam à construção de “objetos empíricos” e à reprodução do fenômeno 

nas condições de sua produção. A construção do “objeto empírico” vem a ser a 

reprodução do fenômeno concreto descrito através dos seus caracteres 

essenciais (LOPES, 2010). 
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“Este procedimento analítico só é possível mediante as inferências 

permitidas pela classificação ou tabulação anterior dos dados, pelas 

quais o fenômeno deixa de ser percebido como algo caótico e 

ininteligível e passa a ser visto em seus atributos essenciais e 

interdependentes, isto é, sob uma forma sintética” (LOPES, 2006, p. 

149). 

 

Com base nesses critérios e na distribuição das notícias presentes no site 

da Ufersa, estabelecemos primeiramente duas categorias principais, aqui 

denominadas categorias primárias, conforme a origem das postagens, para 

construção do inventário (isolando elementos): a categoria primária Assecom, 

conteúdo de autoria da Assessoria de Comunicação da universidade; e a 

categoria primária Clipping, material publicado por veículos de comunicação, 

coletado pela Assessoria e também disponibilizado no portal da instituição. 

Essa divisão, aliás, já é estabelecida automaticamente na própria página: 
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Ilustração 2: Portal da Ufersa na internet, disponível em http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias 

 

 

Codificando as 35 ocorrências no site entre 1º de abril de 2014 e 30 de 

junho de 2014, constata-se que ampla maioria do número de notícias é de 

autoria da Assessoria: 26 ocorrências, o que equivale a 74,3% do total, 

aplicando-se matematicamente a regra de três simples. As demais nove 

ocorrências (25,7% do total) são categorizadas como Clipping. 

Ou seja, essa categorização revela que a análise dos dados será feita 

majoritariamente com notícias de autoria da Assessoria, conforme apresentado 

esquematicamente no quadro abaixo: 
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Tabela 2: Categorização da unidade por origem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecida a origem das unidades de registro, apresentemos a síntese 

de cada uma, através dos títulos originalmente capturados, a fim de iniciar a 

familiarização dos dados disponíveis, iniciando o procedimento de classificação 

(repartindo os elementos) 

 

 

 

Tabela 3: Titulação das unidades – 1 

 

ASSECOM DATA 

01 – Nota de pesar pela morte da mãe do Professor Paulo 

César 

30.06.2014

02 – Caadis inicia diagnóstico da acessibilidade 

arquitetônica 

27.06.2014

03 – Ufersa oferece aperfeiçoamento em Educação 

Quilombola 

27.06.2014

ASSECOM CLIPPING 

 

26 UNIDADES

 

 

9 UNIDADES

 

74,3% 

 

25,7% 

 



53 

 

 

04 – Termina domingo inscrição no “Jovens Talentos” 27.06.2014

05 – Igualdade Racial é tema de especialização na Ufersa 26.06.2014

06 – EdUfersa divulga 20 obras para seleção do edital 

01/2014 

25.06.2014

07 – Termina sexta-feira inscrição para professor visitante 25.06.2014

08 – C&T de Angicos recebe conceito máximo 18.06.2014

09 – Ufersa realiza aplicações de teste de proficiência 04.06.2014

10 – Ufersa realiza III Semana do Meio Ambiente 03.06.2014

11 – Pesquisa sobre bem-estar animal é premiada na 

Inglaterra 

30.05.2014

12 – PROAC divulga resultado da seleção para bolsas na 

Ufersa Mossoró 

29.05.2014

13 – 24 novos servidores tomaram posse na Ufersa 27.05.2014

14 – Ufersa Caraúbas divulga o resultado da seleção para 

auxílios 

15.05.2014

15 – Seminário discute criação do Curso de Medicina na 

Ufersa 

15.05.2014

16 – Ufersa recebe seis novos servidores 14.05.2014

17 – Nota de Falecimento: Paulo José de Souza Costa 13.05.2014

18 – PROAC divulga o resultado da seleção para auxílios 09.05.2014

19 – Ufersa realiza seminário voltado para o ensino médico 

no Brasil 

09.05.2014

20 – Ufersa recebe mais 21 novos servidores 05.05.2014

21 – Ciências Vegetais divulga edital para monitoria  30.04.2014

22 – Ufersa realiza evento direcionado para área de Direito 29.04.2014

23 – Ufersa realiza Encontro Regional de Agroecologia 29.04.2014
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24 – Reitor empossa e dá boas-vindas a novos servidores 28.04.2014

25 – Resultado Moradia Estudantil (Vila Acadêmica) – 

2014.1 

23.04.2014

26 – Nota de Falecimento: Dulce Rocha Bezerril 1º.04.2014

 

 

 

Tabela 4: Titulação das unidades – 2 

 

CLIPPING DATA 

01 – Valéria Lima 29.06.2014

02 – Notas da Redação: Acessibilidade 29.06.2014

03 – Bruno Barreto: Afro 29.06.2014

04 – Notas da Redação – Inscrições 28.06.2014

05 – Ufersa realiza gratuitamente aplicações de teste de 

proficiência em inglês 

09.06.2014

06 – Diário Oficial da União publica nomeação de 43 

servidores para a Ufersa 

09.04.2014

07 – Campanha visa arrecadar mil caixas de chocolate 

para a Páscoa 

09.04.2014

08 – NEaD antecipa encontro presencial do dia 19 09.04.2014

09 – Construção da Faculdade de Medicina em Assú 

começa no segundo semestre 

09.04.2014
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Analisando as duas tabelas expostas acima relativas às duas categorias 

primárias, verifica-se a ocorrência de notícias de autoria da Assessoria de 

Comunicação em todos os três meses pesquisados, ao contrário das 

postagens de Clipping, que não ocorrem em maio. Ou seja, todas as 10 

unidades de registros presentes em maio são originárias da Assecom. 

Em relação a abril, são seis postagens (60% do total) da Assessoria e 

quatro (40%) de Clipping e, em junho, verificam-se 10 unidades de registro 

produzidas pela Assessoria (66,6% do total) e cinco da outra categoria (33,3%). 

Logo, conclui-se que as postagens de material da Assecom começaram mais 

em baixa em abril do que maio e junho (seis unidades), mas apresentaram alta 

de 40% nos dois meses seguintes, chegando a 10 registros a cada trinta dias. 

Feita a diferenciação entre as duas categorias primárias de postagens, 

distinguindo-as entre as originárias da Assecom e as provenientes de Clipping, 

passemos à categorização mais específica, por tema, afunilando a análise para 

aferir a presença de notícias sobre Ciência & Tecnologia em três meses de 

trabalho da Assessoria de Comunicação da Ufersa, a partir do que publicou na 

página oficial da instituição na Internet. Essas categorias obedecem a critérios 

semânticos, isto é, se constituirão categorias temáticas (BARDIN, 1988, apud 

JÚNIOR, 2006). Denominemos categorias secundárias. 

A categorização do material será dividida em sete categorias secundárias: 

Notícia, Notícia com Foto, Notícia com Ilustração, Propaganda Institucional, 

Comunicado Oficial, Nota e Entrevista. 
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Concernente ao mês de junho, as categorias das 15 unidades de registro 

são dessa forma distribuídas: 

Tabela 5: Categorização temática (Junho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao mês de maio, as 10 unidades de registro ficam 

caracterizadas da seguinte forma: 

 

Tabela 6: Categorização temática (Maio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA OCORRÊNCIA

Notícia 7 

Notícia com Foto 1 

Propaganda Institucional 0 

Comunicado Oficial 1 

Entrevista 1 

Nota 3 

Notícia com ilustração 2 

CATEGORIA OCORRÊNCIA

Notícia 4 

Notícia com Foto 3 

Propaganda Institucional 0 

Comunicado Oficial 1 

Entrevista 0 

Nota 0 

Notícia com ilustração 2 
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As 10 unidades de registro de abril são assim categorizadas: 

 

Tabela 7: Categorização temática (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. A Análise Categorial 

Agora, iniciamos a transição do plano descritivo para o plano 

interpretativo, sem dissociá-los totalmente, conciliando-os. Entre as técnicas 

utilizadas em Análise de Conteúdo, que, em concepção ampla, refere-se a um 

método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de 

fenômenos simbólicos (JÚNIOR, 2006), optamos pela Análise Categorial. 

Cronologicamente, esta técnica é a mais antiga, sendo, na prática, a mais 

utilizada. Funciona por desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo agrupamentos analógicos (BARDIN, 1988, BARROS e TARGINO, 

2000, apud JÚNIOR, 2006). Entre as diferentes possibilidades de 

categorização, elegemos a Análise Temática, por suas características de 

rapidez e eficácia, com base no estabelecimento de categorias dos dados 

coletados. 

CATEGORIA OCORRÊNCIA

Notícia 3 

Notícia com Foto 4 

Propaganda Institucional 2 

Comunicado Oficial 1 

Entrevista 0 

Nota 0 

Notícia com ilustração 0 
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Essa Análise Categorial implica na interpretação do material coletado e 

sistematizado como dados empíricos, segundo Lopes (2010). É por intermédio 

dessa etapa analítica que a pesquisa atinge a condição própria de 

cientificidade. É a fase que envolve a teorização dos dados empíricos dentro da 

perspectiva teórica adotada no início do trabalho. 

“O ponto de chegada retoma dialeticamente o ponto de partida, 

integrando os dados numa totalidade que agora é igualmente objeto empírico e 

objeto teórico” (LOPES, 2010, p. 151). Essa explicação generalizadora seria 

impossível sem o tratamento analítico prévio dos dados coletados e a 

acumulação de conhecimentos proporcionados pela Análise Descritiva. 

Esses procedimentos permitem realização de inferências, que “é 

considerada uma operação lógica destinada a extrair conhecimentos sobre os 

aspectos latentes da mensagem analisada” (BARDIN, 1988, p. 39-40, apud 

JÚNIOR, 2006). Para o autor, por meio de inferências, o analista tira partido do 

tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira 

lógica) conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da 

comunicação. 

Além disso, a inferência agrega valor científico ao método da Análise de 

Conteúdo ao superar ênfase no aspecto quantitativo e descritivo, e avançar em 

indicadores qualitativos e analíticos, o que torna a análise “uma técnica de 

investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências 

reproduzíveis e válidas que se podem aplicar a seu contexto” 

(KRIPPENDORFF, 1990, p. 29, apud JÚNIOR, 2006, ênfase nossa). 

Feitas essas fundamentações, passemos à análise em si, considerando 

primordialmente as palavras-chave “Ciência”, “Tecnologia”, “Pesquisa”, 

“Iniciação Científico (a)”, a sigla-chave “C&T”, e as suas variáveis dentro do 

contexto, “Científico (a)”, “Tecnológico (a)”, de modo a entender os sentidos 

e a representação dos enunciados na ótica da divulgação científica no âmbito 

da Ufersa, a partir do que publica em portal da Internet. 
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5.7. A Análise Descritiva do mês de junho 

Dando sequência à ordem lógica de análise do mais atual ao mais 

remoto, comecemos pelo mês de junho e pela categoria secundária Notícia, a 

qual consiste em material jornalístico exclusivamente composto por elementos 

textuais, isto é, sem foto ou outro tipo de ilustração. Na figura abaixo, consta 

um exemplo da categoria notícia. Vale salientar que todo o material submetido 

à análise se encontra na seção Anexo. 

 

Ilustração 3: Categoria Notícia, disponível em: 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9685/Ufersa%20oferece%20aperfei%C3%A7oamento%20em%2
0Educa%C3%A7%C3%A3o%20Quilombola 

 

Das sete unidades dessa categoria, são duas as ocorrências mais 

recentes, registradas na mesma data (27/06/2014), e ambas de autoria da 

Assecom: 

a) A primeira, intitulada “Ufersa oferece aperfeiçoamento em educação 

quilombola”, composta por quatro parágrafos, aborda o Curso de 
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Aperfeiçoamento em Educação Quilombola, ofertado pela universidade e 

destinado a professores e demais profissionais de educação da rede pública. O 

texto, de caráter informativo, informa prazo das inscrições, distribuição de 

vagas por município, carga horária, público-alvo e objetivo do curso, além de 

disponibilizar links do edital de seleção e ficha de inscrição. Não faz qualquer 

menção à Ciência & Tecnologia ou a seus derivados. 

b) A segunda Notícia, com o título “Termina domingo inscrições no 

Jovens Talentos” e com três parágrafos, assemelha-se à primeira por se tratar 

de material informativo sobre acesso a um curso da instituição. Porém, avança 

ao mencionar no corpo do texto as palavras-chave Ciência (Programa Jovens 

Talentos para a Ciência) e Iniciação Científica, ao explicar que o curso objetiva 

inserir precocemente os estudantes no meio científico. Mas, procede de forma 

superficial, por intermédio dessas meras menções, detendo-se a informações 

sobre o curso (inscrições, público-alvo, critérios de seleção, bolsas, edital). 

As terceiras e quartas unidades de análise também possuem a mesma 

datação (25/06/2014) e igual categoria primária (Assecom): 

c) “Termina sexta-feira inscrição para professor visitante”, notícia de três 

parágrafos, que menciona as palavras-chave Pesquisa, Ciência, Tecnologia e 

Científica apenas para informar que o Projeto Professor Visitante é oferecido 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradução; que as vagas estão 

distribuídas nos programas de pós-graduação em Ciência da Computação, 

Ciência Animal, Tecnologia e Sociedade; e que é obrigatório aos candidatos a 

apresentação da produção científica dos últimos 5 anos, sem, entretanto, 

aprofundar-se nas áreas de conhecimento e limitando-se a informações úteis 

sobre acesso ao projeto (inscrição, vagas, modo de seleção etc.). 

d) Já “EdUfersa divulga 20 obras para seleção do edital 01/2014”, 

também composta de três parágrafos, noticia procedimento da EdUfersa 

(Editora Universitária da Universidade Federal Rural do Semi-Árido). As únicas 

palavras-chave presentes são Científica e Tecnológica, de maneira a justificar 

que o financiamento das publicações impressas, com recursos da 

universidade, contempla a “Política Institucional de Difusão Científica e 
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Tecnológica” da instituição. No mais, informa sobre prazo de disponibilização 

de títulos publicados, de publicações e lista dos títulos selecionados. 

A quinta unidade de análise da categoria Notícia possui a data 

18/06/2014 e também situada na categoria primária Assecom: 

e) “C&T de Angicos recebe conceito máximo” já é mais ampla do que as 

demais, com seis parágrafos, e comemora a avaliação do curso de 

bacharelado em Ciência e Tecnologia (Noturno) do Campus Angicos. Logo, de 

início, aparecem as palavras-chave (Ciência e Tecnologia); C&T ao se referir 

ao curso da Ufersa Angicos, no terceiro e no quarto parágrafos. Os demais 

elementos textuais não se aprofundam na menção desses termos, e abordam 

basicamente critérios e natureza da avaliação do Ministério da Educação, e 

opinião do setor administrativo da universidade sobre o resultado. 

A penúltima e a última Notícia são correlatas, porque tratam do mesmo 

tema. A penúltima situa-se em 09/06/14 e se encaixa na categoria primária 

Clipping: 

f) “Ufersa realiza gratuitamente aplicações de teste de proficiência em 

inglês” é notícia do jornal Gazeta do Oeste. Nos cinco parágrafos, há apenas 

uma palavra-chave (Ciência), ao informar que o teste é aceito por alguns 

países participantes do projeto Ciência sem Fronteiras. De resto, apresentam-

se informações básicas de inscrição (prazo, forma) e de seleção (prova, data), 

além da finalidade e importância do programa para a comunidade acadêmica. 

A última e sétima postagem de junho referente à Notícia é de 04/06/2014, 

na categoria primária Assecom: 

g) O conjunto de “Ufersa realiza aplicações de teste de proficiência” é 

majoritariamente idêntico ao da unidade anterior. Excetuando-se o título e a 

significação das siglas MEC e Capes, presentes no primeiro parágrafo, o 

restante do texto é igual ao existente na Gazeta do Oeste. Como a notícia da 

Assecom foi gerada na Internet cinco dias antes, consta-se que o jornal 

reproduziu, quase na íntegra, o conteúdo produzido pela assessoria. 

Analisadas as unidades da categoria secundária Notícia, passemos à 

categoria secundária Notícia com Ilustração, que pode ser compreendida 
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como material jornalístico ilustrado não por foto, mas, como a denominação 

sugere, por imagem ilustrativa. Segue exemplo da categoria Notícia com 
Ilustração:  

 

 

Ilustração 4: Categoria Notícia com Ilustração: 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9682/Igualdade%20Racial%20%C3%A9%20tema%20de%2
0especializa%C3%A7%C3%A3o%20na%20Ufersa 

 

Como vimos, são duas unidades Notícia com Ilustração registradas em 

junho. A primeira é com a data 26/06/14, e a segunda, de 03/06/2014, ambas 

da categoria primária Assecom:  

h) “Igualdade racial é tema de especialização na Ufersa” encaixa-se 

nessa categoria secundária, porque é ilustrada por imagem da Uniafro. Os 

quatro parágrafos não trazem nenhuma menção às palavras-chave. O material 

se refere exclusivamente ao curso de pós-graduação Política de Promoção da 

Igualdade Racial na Escola. 

i) Já “Ufersa realiza III Semana do Meio Ambiente”, ilustrado pelo cartaz 

do evento, traz uma menção às palavras-chave (Ciência e Tecnologia), ao 

informar, no quinto parágrafo, que haverá painéis com exemplos de práticas 
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sustentáveis, elaborados por estudantes do curso de Ciência e Tecnologia. Nos 

demais oito parágrafos, embora práticas sustentáveis se relacionem com 

pesquisa e inovação, não há aprofundamento para divulgação científica sobre 

o tema do evento, Desenvolvimento Sustentável, ou similares. 

 Já a categoria secundária Notícia com Foto, como a denominação 

sugere, apresenta material ilustrado por fotografia, como no exemplo abaixo:  

 

Ilustração 5: Categoria Notícia com Foto, disponível em  

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9686/Caadis%20inicia%20diagn%C3%B3stico%20da%20a
cessibilidade%20arquitet%C3%B4nica 

 

A mencionada categoria apresenta uma ocorrência, em 27/06/2014, da 

categoria primária Assecom:  

j) “Caadis inicia diagnóstico da acessibilidade arquitetônica” dispõe de 

cobertura fotográfica, composta por três fotografias, a respeito de vistoria de 

comissão de acessibilidade da universidade em instalações do Campus 

Mossoró. A figura do reitor da Ufersa aparece em uma delas. Já o texto 

menciona Pesquisa no sexto parágrafo, ao tratar da política interna de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e vai além. No intertítulo 

Ação de Pesquisa, menciona trabalhos de conclusão de curso de dois 
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estudantes de graduação sobre acessibilidade. Cita a temática das duas 

pesquisas (acessibilidade no Centro de Convivência da Ufersa e  realidade da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho), mas perde oportunidade de 

se aprofundar nos trabalhos e de proceder a relevante divulgação científica. 

Registre-se que o reitor da Ufersa está presente em uma das três fotos. 

A próxima categoria secundária é Comunicado Oficial, isto é, informação 

institucional formalizada, conforme o exemplo:  

 

 

Ilustração 6: Categoria Comunicado Oficial, disponível em  

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9604/Nota%20de%20Falecimento:%20Paulo%20Jos%C3%A9%
20de%20Souza%20Costa 

 

Trata-se de uma unidade de análise, datada de 30/06/2014, proveniente 

da Assecom: 

l) “Nota de Pesar pela morte da mãe do Professor Paulo César” noticia o 

falecimento da sra. Margareth Souza de Moura, progenitora do professor Paulo 

César Moura da Silva, fato ocorrido em 30 de junho de 2014. 
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Já a categoria Nota compreende parte do todo de coluna jornalística, 

conforme a ilustração: 

 

Ilustração 7: Categoria Nota, disponibilizado em  

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9689/Bruno%20Barreto:Afro 

 

Nessa categoria, são três unidades de análise, das quais duas com data 

de 29/06/2014 e uma de 28/06/2014, todas publicadas no jornal O 

Mossoroense e, evidentemente, isoladas na categoria primária Clipping. Em 

decorrência da brevidade do texto e para tornar mais concisa a análise, 

procederemos de forma conjunta: 

m) A primeira provém da coluna Notas da Redação, com o título 

“Acessibilidade”, e noticia visita da comissão responsável pelo projeto contra 

barreiras arquitetônicas no campus, ou seja, aborda o mesmo fato da categoria 

Notícia com Foto, analisada na página anterior. 

n) A segunda unidade é extraída da Coluna Bruno Barreto, composta das 

notas “Afro” e “Afro” 2, e divulga  realização do Curso de Especialização 

Uniafro, já notificado na categoria Notícia com Ilustração. 
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o) A terceira e última análise, de Notas da Redação, “Inscrições”, noticia 

seleção do Programa Jovens Talentos, analisado na categoria Notícia. 

Nenhuma das três notas apresenta palavras-chave. 

Como em junho não há ocorrência de Propaganda Institucional, 
passemos à análise da última categoria secundária presente no mês, 

Entrevista, integrante da categoria primária Clipping e datada de 29/06/2014: 

p) O material, intitulado “Valéria Lima”, trata-se de entrevista descrita no 

formato perguntas e respostas com Valéria Lima, pesquisadora científica 

especializada na reutilização de água para irrigação. O conteúdo menciona 

palavras e seus derivados 25 vezes: Científico (8); Pesquisa (12), Tecnologia 

(3), Ciência (2). A frequência demonstra a temática científica do material e a 

aplicação da ciência à realidade da região, pois é pautado por pesquisa em 

nível de doutorado sobre reuso hídrico no semiárido. Segue a ilustração: 

 

Ilustração 8: Categoria Entrevista, disponível em  

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/entrevista/65740-valeria-lima 

 

 

 



67 

 

 

5.8. A Análise descritiva de maio 

O mês maio dispõe de quatro unidades da categoria secundária Notícia, 

todas pertencentes à categoria primária Assecom.  

a) A primeira, datada de 29/05/2014 e com o título “Proac divulga 

resultado da seleção para bolsas na Ufersa Mossoró”, não trata absolutamente 

nada de Ciência & Tecnologia e suas ferramentas. Resume-se ao 

procedimento dos selecionados para ter direito ao recebimento do benefício. 

b) A segunda e a terceira notícias são da mesma data (15/05/2014): 

“Ufersa Caraúbas divulga o resultado da seleção para auxílios” e “Seminário 

discute criação do Curso de Medicina na Ufersa” não apresentam 

características de divulgação científica. Referem-se, respectivamente, a auxílio 

para estudantes e a projeto de implantação do curso de Medicina pela Ufersa 

em Mossoró e Assú. 

c) A quarta e última unidade de registro, da categoria Notícias, é “Proac 

divulga o resultado da seleção para auxílios”, de 09/05/2014, semelhante às 

anteriores e, como as antecessoras, não abordam temática científica. Detém-

se à informação de procedimentos para obtenção de auxílios-moradia, creche, 

auxílio para portador de necessidades especiais e bolsa de apoio ao esporte. 

Na categoria Notícia com Ilustração, são duas unidades: 

d) O título da primeira, “Pesquisa sobre bem-estar animal é premiada na 

Inglaterra”, de 30/05/2014, remete imediatamente para o universo científico. 

Ilustrado com a figura da Cambridge University Brazilian Society, o material 

apresenta cinco ocorrências do termo Pesquisa e noticia a premiação, em 

primeiro lugar, da aluna de doutorado Maria Alice, na terceira edição da 

conferência Oxibridge Conference on Brazilian Studies, no Reino Unido. 

Apesar da relevância da conquista, a matéria trata de forma superficial o 

caráter da pesquisa: os efeitos do choque hemorrágico e o seu tratamento na 

espécie caprina. 

e) Já a segunda unidade, “Ufersa realiza seminário voltado para o ensino 

médico no Brasil”, com data de 09/05/2014, versa sobre o projeto de instalação 

de cursos de Medicina em Mossoró e Assú. Ilustrada com cartaz oficial do 
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evento, a notícia não apresenta termos relacionados às palavras-chave 

estabelecidas neste trabalho científico. 

Avançado nas categorias, as três ocorrências em Notícia com foto são 

correlatas por tratar do mesmo tema: ingresso de novos servidores no quadro 

funcional da universidade. 

f) A postagem “24 novos servidores tomaram posse na Ufersa”, de 

27/05/2014, dispõe de cinco fotografias da cerimônia de posse e nenhuma 

referência à temática da presente investigação. 

g) A notícia “Ufersa recebe seis novos servidores”, de 14/05/2014, segue 

a mesma tendência da anterior, contendo cinco fotos da solenidade de 

assunção dos concursados, sem ocorrência das palavras-chave. 

h) O mesmo se procede em “Ufersa recebe mais 21 novos servidores”, 

postado em 05/05/2014, novamente com cinco fotografias do evento de posse 

e completa ausência de temas relativos à ciência e seus derivados.  

Registre-se que, das 15 fotografias presentes nas três unidades, a figura 

do reitor da Ufersa aparece em oito imagens, isto é, em 53% do total. 

Como não há ocorrência em maio das categorias Propaganda 
Institucional, Entrevista e Nota, passemos à última modalidade do mês, 

Comunicado Oficial: 

i) A postagem tem como título “Nota de Falecimento: Paulo José de 

Souza Costa”, de 13/05/2014, a respeito da morte do aluno do curso de Ciência 

e Tecnologia, que compõem as duas palavras-chave citadas na postagem. 

 

5.9. A Análise Descritiva do mês de abril 

Abril apresenta três unidades na categoria secundária Notícia, das quais 

duas ocorrências da categoria primária Assecom e uma ocorrência da 

categoria primária Clipping. Iniciemos pelo material de natureza da Assecom: 

a) O tópico “Ciências Vegetais divulga edital para monitoria”, em 

30/04/2014, configurada como uma notícia curta, formada por apenas dois 
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parágrafos, e que oferece duas referências sobre Ciência, mas para designar o 

departamento responsável pela realização de inscrições. 

b) A postagem “Resultado moradia estudantil (Vila Acadêmica)”, de 

23/04/2014, resume-se à apresentação de procedimentos para obter o 

benefício, sem qualquer palavra-chave que remeta à ciência. 

c) Classificada na categoria Clipping, a matéria “NEaD antecipa encontro 

presencial do dia 19”, publicada no Jornal de Fato em 1º/04/2014”, noticia o 

fato da antecipação da data e não apresenta conteúdo correlato a material 

científico.  

Já a categoria Notícia com Foto mostra-se majoritária em abril, com 

quatro unidades de registro, sendo três provenientes de Clipping e uma de 

Assecom, a qual se apresenta a seguir: 

d) A postagem “Reitor empossa e dá boas-vindas a novos servidores”, 

datada em 28/04/2014, obedece à semelhança de dados analisados 

anteriormente sobre essa mesma natureza de notícia, apresentando seis 

fotografias da cerimônia de posse coletiva dos concursados. Não há referência 

a conteúdos de cunho científico ou tecnológico. Registre-se que, das seis 

fotografias presentes no material, o reitor da Ufersa está presente em quatro 

(66% das imagens). 

e) As demais unidades são originárias de Clipping, e a notícia da edição 

de 08/04/2014 do jornal O Mossoroense, referenciada como “Diário Oficial da 

União publica nomeação de 43 servidores para a Ufersa”, refere-se à postagem 

analisada anteriormente (posse de novos servidores). O material traz apenas 

uma citação sobre Tecnologia ao mencionar um dos cargos a ser ocupado 

(Analista de Tecnologia da Informação), e é ilustrado com foto do campus. 

f) Com a data 1º/04/2014, a postagem “Campanha visa arrecadar mil 

caixas de chocolate para a Páscoa”, disponível no Jornal de Fato, menciona o 

Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais, responsável pela referida 

iniciativa social, o que constitui as únicas palavras-chave, a qual é ilustrada por 

embalagens de chocolate. 
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h) Já o material “Construção da Faculdade de Medicina de Assú começa 

no segundo semestre” é datado no site do Jornal de Fato em 24/03/2014, mas 

foi incluído na coleta de dados por estar disponibilizado entre as postagens de 

abril na página da Ufersa na Internet. Nessa notícia, a palavra Ciência aparece 

duas vezes, mas apenas para denominar o futuro Centro de Ciências da Saúde 

da Ufersa/Assú. Na fotografia, mais um registro do reitor da instituição. 

Como em abril não há material disponível para as categorias Entrevista, 

Nota e Notícia com Ilustração, passemos à Propaganda Institucional, aqui 

compreendida como conteúdo de caráter publicitário, conforme o exemplo 

abaixo:  

 

Ilustração 9: Categoria Propaganda Institucional, em  

http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/9557/Ufersa%20realiza%20evento%20direcionado%20para%20
%C3%A1rea%20de%20Direito 

 

A referida categoria apresenta duas unidades, ambas com a mesma data 

(29/04/2014) e referentes a dois eventos institucionais: 

i) A postagem “Ufersa realiza evento direcionado para área de direito” é 

concernente à representação do cartaz publicitário do Encontro Regional de 

Estudantes de Direito, contendo tema, datas, logomarca e idealizadores. Já 
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“Ufersa realiza Encontro Regional de Agroecologia” é da mesma natureza 

publicitária, de divulgação do evento. Ambos não se encaixam em gêneros 

jornalísticos e são pertencentes à seara da publicidade, sem apresentar 

referência às palavras-chave estabelecidas neste trabalho. 

j) Por fim, na categoria Comunicado Oficial, existe uma unidade, com o 

título “Nota de Falecimento: Dulce Rocha Bezerril”, de 1º/04/2014, referente ao 

ocorrido com a estudante do Curso de Licenciatura em Educação no Campo. 

 

 

5.10. A Interpretação (Inferências) 

Com base na análise das 35 unidades de registro distribuídas no intervalo 

de três meses no site da Ufersa, verifica-se que apenas 13 trazem signos 

relativos à Ciência & Tecnologia ou seus derivados, o que equivale a 37% do 

conteúdo total. Ou seja, em cada dez notícias postadas no portal da Ufersa na 

Internet, pouco mais de três apresentam a temática relativa à divulgação 

científica. A maioria dessas referências se situa em junho (9), seguido por abril 

(3) e maio (1). 

Ademais, das 13 ocorrências referentes à C&T no material pesquisado, 

somente cinco demonstram potencial para noticiário científico, ou 38,4% da 

totalidade. As demais oito – 61,5% do total – trazem meras menções sobre as 

palavras-chave que norteiam a análise, como denominação de programas 

(Jovens Talentos para a Ciência); ações acadêmicas (Política Institucional de 

Difusão Científica e Tecnológica); curso de graduação (Ciência e Tecnologia); 

cargo (Analista de Tecnologia da Informação); departamento (Agrotecnologia e 

Ciências Sociais) e faculdade (Centro de Ciências da Saúde da Ufersa/Assú). 

Relacionando a totalidade das 35 postagens aos cinco conteúdos 

potencialmente de natureza científica, verificamos que apenas 14,2% do 

material presente no site da Ufersa em três meses se refere à C&T. E das 

cinco postagens com potencialidade científica, duas passeiam sobre a temática 

de maneira superficial (C&T de Angicos recebe conceito máximo” e “Ufersa 

realiza III Semana do Meio Ambiente”). 
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Na primeira, não se apresentam sequer motivos para a conquista do 

reconhecimento institucional, como eventuais práticas científicas ou 

tecnológicas relevantes para justificar a nota máxima na avaliação do Governo 

Federal. E, na segunda, perde-se a oportunidade de, por exemplo, revelar 

possíveis novas práticas sustentáveis executadas pela Ufersa, obtidas por 

meio de pesquisas, em prol do desenvolvimento sustentável, que é o tema do 

citado evento. 

Já a notícia “Caadis inicia diagnóstico da acessibilidade arquitetônica”, 

embora mencione duas pesquisas de alunos de graduação sobre o tema, 

também peca pela superficialidade e se configura em um procedimento ralo de 

divulgação científica. O mesmo se procede em “Pesquisa sobre bem-estar 

animal é premiada na Inglaterra”, em que não há profundidade acerca do 

trabalho vencedor no Reino Unido, o que até inibe o interesse pelo assunto. 

A exceção é a entrevista intitulada “Valéria Lima”, cujo conteúdo é 

revestido do mérito de abordar a prática do fazer científico e enfatizar a 

aplicação da pesquisa em pauta no material à realidade do semiárido, ou seja, 

reutilização de água para irrigação. Ao valorizar o êxito acadêmico e o exemplo 

de sucesso da pesquisadora, o material cumpre o papel de compartilhar o 

saber e estimular o interesse por ciência. 

Registre-se que, das 27 fotografias que ilustram as postagens, 

sistematizadas na análise da categoria secundária Notícia com Foto, a figura 

do reitor da Ufersa aparece em 11 imagens, o que corresponde a 40,7% do 

total. E que das oito ocorrências de Notícia com Foto nos três meses – junho 

(1), maio (3) e abril (4) –, sete são notícias de cunho administrativo (87,5% do 

total). 

Esses dados estatísticos revelam que atos da administração da 

universidade são absolutamente privilegiados em matéria de cobertura 

fotográfica. E procedimentos administrativos não dispõem apenas de privilégio 

de fotografia, mas de amplo espaço no noticiário institucional da Ufersa, a 

exemplo de assuntos relacionados eventos e seleções discente e docente. 

Essa tríade administrativo/evento/avaliação é que predomina na seção Últimas 

Notícias do portal da instituição em detrimento de material de cunho científico. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Respondendo à pergunta principal do problema de pesquisa, percebe-se 

que a Ufersa, através da Assessoria de Imprensa, pouco contribui para 

valorizar o noticiário científico na mídia em Mossoró. O recorte na página da 

instituição na Internet e a análise dessa amostra reiteram a pouca importância 

dada à notícia científica pela universidade, através do seu legítimo 

departamento de diálogo com a sociedade, que é a Assessoria de 

Comunicação, e por intermédio de um genuíno canal comunicativo com a 

população, que é seu portal na web. 

O estudo mostrou-se relevante, na medida em que avaliou conteúdo 

publicado referente aos três primeiros meses do ano de 2014, o que 

corresponde a mais da metade de um semestre letivo da instituição, isto é, 

dimensionou de forma segura o comportamento do noticiário institucional. 

A pesquisa empírica comprova as hipóteses iniciais já mencionadas, de 

que a universidade valoriza outros tipos de notícias em detrimento da ciência; 

que despreza C&T em favor da promoção de atos administrativos; que 

privilegia propagação de eventos acadêmicos; que enfatiza o trabalho da 

administração da universidade e que prioriza informações de interesse da 

comunidade acadêmica interna. Também sugere que não existe Jornalismo 

Científico na mídia mossoroense em relação à Ufersa, mas mera reprodução 

do que é fornecido pela assessoria, sem aprofundamento ou contestação da 

versão oficial, o que limita a pluralidade do noticiário e tolhendo do leitor a 

opção de acesso ao fato sob as mais diferentes abordagens. 

Quanto aos objetivos alcançados de ordem empírica, compreendemos ter 

dado contribuição no sentido de apresentar mais uma verificação de fenômeno 

da realidade da comunicação em Mossoró. Desses procedimentos, também 

decorrem reflexões teóricas relevantes, ao passo que agrupando conceitos e 

teorias ao longo da monografia, contribuímos para estudo teórico da divulgação 

científica e do Jornalismo Científico.  
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Do ponto de vista prático, classificamos o presente trabalho como um 

grito de alerta com vistas à conscientização da necessidade de se valorizar a 

divulgação da ciência em Mossoró. E essa consciência deve ser produto de um 

esforço conjunto entre as fontes primárias de informação, no caso a 

comunidade acadêmica e as universidades, e os meios reprodutores de dados 

em massa, isto é, os veículos de comunicação. 

A colaboração mútua é fundamental para que a ciência se sirva da mídia 

e vice-versa, de modo que se mude o comportamento da imprensa em relação 

à temática de C&T e que os pesquisadores passem a ver o jornalista sem 

desconfiança. Como é evidente que o jornalismo parece não acompanhar o 

progresso científico e acadêmico em Mossoró, é preciso diminuir o fosso 

existente no Rio Grande do Norte entre jornalismo e ciência. Até porque 

certamente há demanda não atendida por jornalismo científico no Estado 

devido à precariedade da cobertura referente à área. 

Para começar a mudar essa realidade, as administrações das instituições 

de ensino superior precisam estimular a divulgação e o Jornalismo Científico. A 

criação de concursos jornalísticos na área já seria um importante avanço, mas 

considerando não matérias pseudocientíficas, e sim o verdadeiro Jornalismo 

Científico, sério e responsável, fruto da parceria entre a imprensa e a 

comunidade científica livre. As instituições poderiam valorizar menos o 

noticiário sobre ações administrativas e valorizar mais a divulgação de temas 

de C&T, haja vista a necessidade que o conhecimento científico tem de 

estabelecer parceria com setores mais amplos da sociedade. 

Em relação aos órgãos de comunicação, poderiam criar mais espaços 

dedicados à ciência, até para oferecer oportunidade de aproximar os jovens 

dessa área, e discutir temas voltados para a política científica, em vez da 

política partidária, o que predomina na mídia regional. 

Também deveriam aprofundar abordagens cotidianas referentes à C&T, 

pois ao valorizar sob a ótica científica temas ligados à economia, como 

carcinicultura e salinicultura, e assuntos referentes ao meio ambiente, como 

degradação do rio Mossoró, estariam contribuindo à valorização do jornalismo 

científico no Estado. 
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Enfim, o presente trabalho não esgota o tema, pelo contrário, oferece 

sugestões para estudos futuros e propõe novos horizontes para aumentar a 

gama de conhecimentos, contribuindo para a evolução da divulgação científica 

e mudança do quadro de incipiência no tocante a esse assunto na mídia local. 

Também ambiciona benefícios às universidades e ao público, contribuindo para 

aprimorar diálogo das instituições com a sociedade e brindar o leitor com 

informação científica de qualidade, com relevância prática e de forma objetiva. 

Consideremos que, mais do que uma necessidade, a difusão do 

conhecimento científico atende ao direito à informação, assegurado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), e é uma obrigação 

de órgãos governamentais e da comunidade científica, já que a maioria dos 

investimentos em Ciência & Tecnologia provém dos cofres públicos, ou seja, da 

própria sociedade, para quem devem retornar os benefícios da aplicação do 

dinheiro. Até porque, dado o nível de evolução socioeconômica e cultural do 

Brasil, o conhecimento científico está disponível a um grupo reduzido de 

pessoas, o que é inadmissível. 

Assim, entende Oliveira (2002) e dessa visão compartilhamos, os 

governos em todos os níveis e os pesquisadores de um modo geral têm o 

dever de prestar contas sobre aplicação de recursos em C&T, zelando pela 

coisa pública e contribuindo para a evolução educacional e cultural da 

população. “A divulgação científica aproxima o cidadão comum dos benefícios 

que ele tem o direito de reivindicar para melhoria do bem-estar social” 

(OLIVEIRA, 2002. p-14). 

Particularmente, entendemos ser preciso tornar a ciência atrativa às 

pessoas comuns, torná-la palatável à família, para que os pais estimulem os 

filhos ao interesse pelo saber científico, de maneira que os jovens se 

interessem pelo conhecimento e a classe política encare esse compromisso 

não do ponto de vista eleitoral para perpetuação no poder, mas do retorno à 

sociedade por meio do desenvolvimento humano proporcionado pela difusão 

do conhecimento científico.  

Cabe primordialmente ao Governo, em todas as esferas, encarar a 

ciência como matéria de interesse público e esclarecer ao conjunto social 
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quanto à importância e aos reais benefícios das atividades científicas. Pois o 

conhecimento e a discussão sobre ciência não podem ser privilégios de 

cientistas e pesquisadores em seus círculos restritos. Precisam ser 

compartilhados no exercício do papel que deve ter a ciência nas suas 

dimensões social, econômica e política. 
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