
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

¹ Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

² Graduada em 2011/2 no Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela FAC/UPF, e-mail: 
gabi_goulrt@hotmail.com. 
³ Doutora em Comunicação, Professora do curso de Jornalismo da FAC/UPF, e-mail: sobertol@upf.br 
4 Análise detalha na Monografia sobre Análise das matérias das revistas Galileu e Super Interessante, de Goulart 
(2011, p.20-47), disponível na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo.Monorafia 
Orientação do Prof Dr. Francisco Eduardo Menezes Martins. 

 

O JORNALISMO CIENTÍFICO NAS MATÉRIAS DAS REVISTAS 

GALILEU E SUPER INTERESSANTE¹ 
 

 

Gabriela Tosta Goulart² 

Sonia Bertol³ 

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS 

 

Resumo 

 

Este trabalho analisa a estrutura do Jornalismo Científico nas Revistas Galileu e Super 

Interessante. Abrange seis edições, de março a agosto de 2011, de cada revista. Considera-

se como pontos de observação estão: a periodicidade das matérias, a tecnologia como 

editoria, o espaço que essas notícias recebem na revista, a linguagem empregada, os 

recursos visuais, as fontes e os “cases” utilizados e, sobretudo, a linha editorial que 

intercede ou mesmo influencia e define os itens analisados. Estudando e entendendo o 

fenômeno tecnologia que, na última década, ganhou espaço em diversos veículos de 

comunicação divulgadores de ciência. Essa aba jornalística disseminou-se na mídia como 

editoria de C&T (Ciência e Tecnologia). A tecnologia tornou-se uma constante no dia-a-dia 

do jornalista e têm exigido, cada vez mais, dos profissionais da comunicação que se 

arriscam na área da C&T. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho utiliza-se a visão de renomados estudiosos da área como Fabíola de 

Oliveira e Wilson da Costa Bueno, além de, analisar
4
 revistas bem conceituadas no mercado 

como a Super Interessante (Editora Abril) e Galileu (Editora Globo). Há muitos conflitos 

entre a linguagem científica e a forma como é transferida ao público. Através da análise 

proposta aqui, será possível verificar os parâmetros adotados pelas revistas para produção 

jornalística científico-tecnológicas.  

Segundo Bertolli (Acesso em 2011), “a modernidade tardia tem como uma de suas 

características fundantes a presença maciça da ciência e da tecnologia no cotidiano”. Essa 

necessidade de manter as pessoas  informadas  sobre  o  “cotidiano”  faz  da mídia  a maior 

divulgadora de notícias científicas e isso tem exigido cada vez mais capacidade de 

interpretação dos jornalistas para traduzir esta linguagem e manter a fidelidade ao 
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significado do conteúdo. O objetivo é analisar se estas duas revistas seguem este padrão de 

fidelidade em suas matérias científicas sobre tecnologia.  

 

1.  HISTÓRIA DO JORNALISMO CIENTÍFICO  

  

De acordo com o estudo feito por Fabíola de Oliveira, em seu livro Jornalismo 

Científico (2010, p.18), a imprensa difundida na Europa no século XV deu origem a uma 

comunidade de cientistas que difundiram suas ideias e ilustrações científicas à camada 

letrada da sociedade. Em consequência deste impulso científico surge o jornalismo 

científico no século XVII. Este foi o século da revolução científica. Nomes como Galileu, 

René Descartes e Isaac Newton marcaram esta geração que inspirou posteriormente os 

iluministas.  

A autora complementa nomeando a Inglaterra como berço da divulgação e do 

Jornalismo Científico. Ainda no século XVII as circulações de cartas disponibilizadas por 

cientistas contendo as suas ideias se intensificam. Esse sucesso científico se deveu ao 

alemão Henry Oldenburg que influenciou a nova geração de cientistas e inventou a 

profissão de jornalista científico. Posteriormente, Oldenburg criou um periódico e recebeu o 

apoio financeiro do Conselho Real da Sociedade Britânica.  

Após as duas grandes guerras mundiais a divulgação científica se espalhou pela 

Europa e pelos Estados Unidos. Oliveira (2010, p.22) diz que em 1971 as associações 

européias se uniram e criaram a União Européia das Associações de Jornalismo Científico 

(European Union of Science Jounarlism Association‟s – EUSJA). Em 1920 os americanos 

já colaboravam com a comunidade científica, resultado provável de sua colonização 

expansionista. E.  W.  Scripps fundamentou a criação do serviço de ciência (Science 

Service) nos EUA.  

No Brasil, no século XIX, o Jornalismo Científico teve sua circulação suspensa pela 

corte portuguesa. Oliveira (2010, p.29) relata “o país vivia, até essa época, no total 

obscurantismo beletrista”. Em conseqüência a este atraso, o estudo era acessível apenas 

para nobres que podiam estudar na Europa. Afinal, no Brasil o ensino superior só chegou na 

década de 1930. Em 502 anos de história foram 417 anos de repressão.   

A partir de 1940 a ciência se estabeleceu no Brasil. Foi criada em 1948 a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Em 1951 criou-se o Conselho Nacional de 
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Pesquisas (CNPq) e em 1985 o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O nascimento 

deste último veio subordinado ao presidente da República. Oliveira comenta que em 1974 o 

CNPq passou de autarquia a fundação e chamou-se de Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculou-se à Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República (SEPLAN/PR), e em 1985 subordinou-se ao MCT.  

Entre as iniciativas do CNPq na área de jornalismo e divulgação científica destaca-

se o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, criado em 1978.  Este prêmio é destinado 

àqueles que tenham contribuído significativamente para este segmento conhecidas do 

público leigo, pela divulgação, nos veículos de comunicação. “O prêmio era atribuído 

anualmente nas modalidades divulgação científica, jornalismo científico e instituição, mas 

desde 1995 vem sendo concedido anualmente a apenas uma das três modalidades, em 

sistema de rodízio”. (OLIVEIRA, 2010, p.30)  

  A autora ainda afirma que até o ano passado estávamos entre os 20 maiores 

produtores de C&T no mundo. Investe-se somente 1% do PIB ao ano em C&T. Dentre os 

jornalistas divulgadores de ciência mais conhecidos estão Euclides da Cunha que usando 

informação científica dá suporte à compreensão da realidade, como exemplo o livro “O 

sertão”, no qual ele presenciou parte da Guerra dos Canudos como correspondente do jornal 

O Estado de São Paulo. Euclides da Cunha marcou presença artística e científica.  

Outro nome conhecido é José Reis, o Patrono do Jornalismo Científico. J. Reis foi 

um dos fundadores, em 1948, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

e, em 1977 da Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC). Em 1979 criou o 

Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Na década de 1980 o Brasil teve seu “boom” no  

Jornalismo Científico.  

 

1.1.  Histórias das Revistas Galileu e Super Interessante  

  

A revista Galileu, escolhida para análise por sua popularidade e acessibilidade, vista 

como um importante veículo de notícias científicas nasceu em 1991 com o nome de Globo 

Ciência, diretriz e princípios que duraram até 1998 conforme editorial da primeira edição 

que prometia reportagens e noticias com informações sobre C&T, informática, eletrônica, 

carros, aviões, espaço, telecomunicações, preservação da natureza e informações sobre a 

cura de doenças do corpo e da mente. Em 1998, por estratégia de marketing, passou a se 
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chamar Galileu mudou o visual e adicionou novos temas. Em 2004 se tornou mais enxuta 

com mais informação em menor espaço, introduziu infográficos para facilitar a 

compreensão dos temas. Em 2006 passou a traduzir textos de revistas estrangeiras de 

prestígio. Em 2009 mudou a linguagem, visual e temática se tornando mais jovem. Em 

2010 reformulou os princípios editoriais.  

A super Interessante, selecionada para o estudo por sua função social e 

popularidade, foi lançada pela editora Abril em 1990. Sua missão inicial era traduzir 

matérias publicadas pela “muy interessante”, revista espanhola. Por motivos técnicos foi 

obrigada a fazer suas próprias reportagens e hoje exporta o conteúdo que produz. Em 1995 

adotou os infográficos. Inicialmente publicava apenas artigos de ciências exatas e 

biológicas e somente depois de alguns anos passou a trazer artigos sobre ciências humanas 

e sociais.  

As duas revistas nascidas na década de 90, passaram por mudanças editoriais, 

visuais e temáticas no decorrer das duas décadas em que estão no mercado com a missão de 

levar a ciência ao público leigo e buscando conquistar um público cada vez maior de 

curiosos para o mundo da C&T.  

  

1.2.  O Passo a Passo para o Jornalismo Científico  

 

Segundo o jornalista Wilson da Costa Bueno (1984, p.16), jornalismo científico é a 

“transferência de informações científicas e tecnológicas, transcritas em códigos 

especializados, a um público seleto, formado por especialistas”. E o mesmo autor completa 

o conceito de que Jornalismo Científico é uma especialização e define como:  

 

Um caso particular de divulgação científica que refere-se a processos, 

estratégias, técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam 
no campo da ciência e da tecnologia. Desempenha funções econômicas, 

políticoideológicas e sócio-culturais importantes e viabiliza-se, na prática, 

através de um conjunto diversificado de gêneros jornalísticos.  (BUENO, 
acessado em 2011).  

  

A maior parte das análises traz o jornalista como um agente tradutor. Esta 

observação é trazida também por Bertolli. As revistas Galileu e Super Interessante são 

conhecidas por sua fácil leitura, páginas coloridas, usam de gráficos, infográficos, fotos, 

quadrinhos, entre outros detalhes que prendem a atenção até dos mais dispersos, e parece 
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agradar a todos os tipos de públicos. Afinal, como o próprio dicionário esclarece, revistas 

são periódicos quase sempre ilustrados que abordam diferentes assuntos.  Estas duas 

revistas se classificam como científicas em suas editorias e tem tiragens mensais entre 

200mil (Super Interessante) e 480mil (Galileu) exemplares. 

Para Fabíola de Oliveira (2010, p.44), autora da obra Jornalismo Científico, o acesso 

às informações sobre ciência e tecnologia, é visto como um dos mecanismos capazes de 

contribuir efetivamente para a formação de uma cultura científica presente nas leituras do 

público em geral.  

Bissogno faz um paralelo sobre o surgimento da ciência, seu desenvolvimento e a 

tênue fronteira da imprensa e a divulgação:  

  

A busca por entender a realidade íntima das coisas elevou a humanidade 
dando-lhe a curiosidade. Na tentativa de sistematizar o conhecimento que 

a supriria, surgiu a ciência. Com a finalidade de divulgar este 

conhecimento, à medida que ele nascesse, e torná-lo acessível e atraente, 

nasceu o jornalismo científico. No entanto, a cada dia, ele vem se 
tornando mais abundante e psicodélico. Verborrágico, praticamente 

substituiu as escolas e universidades como a principal fonte de informação 

para o grande público e para atingi-lo, tem distorcido seriamente os 
princípios científicos. Assim, ao apresentar, sem restrições, pseudociência 

como se fosse ciência genuína - paradoxal e tortuosamente - ele apresenta 

a ciência austera, criteriosa, como construção severamente desumana. A 
imprensa tem afastado este público da essência da formação do 

conhecimento e seu real fascínio. (BISSOGNO, acessado em 2011).  

  

Bissogno acredita ser difícil exigir que o jornalista consiga se manter atualizado e 

que talvez a própria ciência não consiga mais suprir estas informações que necessitamos. 

Nesta definição ele leva em conta a dificuldade das revistas científicas se manterem como 

meios deste conhecimento no Brasil, tudo isso devido à visão mercadológica que a mídia se 

prestou a fazer, mais acentuadamente do que nunca, nos dias de hoje.  

Oliveira (2010, p.7) também defende que os jornalistas devem ser o elo entre textos 

científicos que, normalmente, tratam de ciência e tecnologia decodificados tecnicamente 

por seus precursores e que acabam bloqueando o acesso a essas informações 

involuntariamente. Segundo esta autora, o jornalista tem como função ultrapassar as 

barreiras da desinformação científica e tecnológica das grandes massas, cumprindo seu 

papel de difusor fiel da notícia.  
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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, 2010, p.43)  

  

Para Fabíola de Oliveira (2010, p.29), isso se deve também, em grande parte, pelo 

seu primórdio no Brasil, “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.” Essa criação pós segunda guerra mundial trouxe em seu 

percurso,  ideologias atreladas a segurança nacional que buscava igualar o Brasil entre os 

pesquisadores de energia nuclear. Nessas origens há grande influência do tipo de 

colonização a que o Brasil foi acometido, com foco na exploração e não na expansão.  

  Bueno (Acessado em 2011) nos apresenta uma visão mais crítica em relação à 

postura do próprio jornalista quando há assuntos que podem ser analisados com visão 

diferenciada em que “assumir esta postura crítica significa extrapolar o limite em que se 

insere o cidadão comum, impossibilitado de perceber nitidamente o que se passa à sua 

volta”.  

Fabíola de Oliveira insere-se na história e no funcionamento do jornalismo 

científico, enquanto, Wilson da Costa Bueno aproxima-se na capacitação do jornalista 

interessado em uma análise crítica do que acontece ao seu redor. Essa base fundamenta a 

análise crítica das duas revistas científicas aprofundadas neste trabalho. Já Bissogno fez a 

coleta de dados sobre o que é necessário para se escrever matérias científicas e quais os 

requisitos a serem cumpridos pelos repórteres da editoria de C&T.  

Em análise comum, a população não tem discernimento no entendimento da notícia 

que recebe e não tem hábito de investigar esta informação. As notícias seguem uma 

linhagem leiga que não permite que se tenha discernimento em relação ao significado das 

palavras. Críticos e especialistas tratados aqui neste trabalho, simplesmente, alegam a falta 

de compreensão em relação a um mercado que expandiu ferozmente no último século. O 

mundo e as pessoas estão rodeados de tecnologia. As empresas dependem da tecnologia. A 

alimentação mundial está ligada à tecnologia. A necessidade humana se conectou a 

tecnologia. Mas qual o conceito de tecnologia?   

No dicionário, está disposto claramente como originário do grego tekhnologia 

“Disciplina que visa ao conhecimento científico das operações técnicas ou da técnica” 
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(Larousse Cultural – Dicionário da Língua Portuguesa, 1999, p.860). Nesta explicação 

detalhada surge outra curiosidade que merece ser explicitada. O que é ciência? Este mesmo 

dicionário tem a seguinte definição: “Conjunto organizado de conhecimentos relativo a 

determinada área de conhecimentos relativo a determinada área do saber, caracterizado por 

metodologia específica”  (1999, p.228). O segmento permite definir também o jornalismo, 

dentre seus muitos significados, consta em um deles que jornalismo é “modo de escrever, 

de apresentar os acontecimentos, próprio dos jornalistas” (1999, p.549).  

As áreas de C&T em seus significados e origens marcam presença como conteúdos 

específicos de determinada área e ambas necessitam de métodos para seu desenvolvimento 

e transmissão ao público e o modo de escrever parte do jornalista, mas entra em conflito ao 

ter que respeitar os métodos. Os significados se completam, mas trazem dificuldades ainda 

maiores á primeira vista.  O jornalismo é o modo, a ciência conhecimento em área 

específica e tecnologia conhecimento na área técnica.  

Na relação tecnologia, ciência e jornalismo funde-se a noção transparecida por 

Fabíola de Oliveira (2011, p.44) de que o jornalista é o divulgador da ciência, geralmente, 

definindo-o como jornalista científico. Nesta relação, a tecnologia é o tema factual da 

sociedade científica que está sempre se renovando, e tem a insaciável necessidade de ser 

compartilhada com os leigos que vivem a tecnologia no seu dia-a-dia sem entendê-la ou 

compreendê-la como um todo.  

Para Bertolli (Acessado em 2011) o Jornalismo Científico deve trabalhar com 

linguagens específicas. O ponto de vista utilizado, normalmente para notícias científicas, 

segue base na estrutura social, conhecimento do editor, preferência política, poder das 

instituições divulgadoras além de certo preconceito dos próprios jornalistas. O autor ainda 

relata uma série de critérios indicados por autores por ele selecionados:  

  

1. Senso de oportunidade: quando assuntos já “vencidos”, isto é, que 

ocorreram num passado próximo ou distante, voltam a despertar o 

interesse [...].  
2.  “Timing”: ocorre quando um evento externo aos novos acontecimentos 

científicos chama a atenção pública [...].  

3.  Impacto: quando se percebe que um determinado tema, mesmo que não 
apresente novidades, pode atrair a atenção de um grande número de 

pessoas, o que acontece especialmente quando o assunto focado é o de 

medicina e saúde [...].  
  

 

 E o autor continua: 
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4. Significado: é a capacidade dos editores, redatores e jornalistas em 

perceberem a importância científica e/ou social de uma nova descoberta 
no campo científico; assim, caso os profissionais da mídia não consigam 

realizar uma avaliação abalizada e ágil sobre um determinado tema, 

certamente não o incluirão na pauta [...].  

5. Pioneirismo: as atividades dos cientistas e a dos jornalistas se 
aproximam no referente à busca de um “furo”, isto é, de uma descoberta 

ou de uma notícia que aponte para um fato novo e que, portanto, atraia a 

atenção pública. [...].  
6. Interesse humano: outro critério utilizado pelo jornalismo científico é 

produzir matérias que envolvam as emoções humanas, não só para 

informar a sociedade, mas também para sensibilizá-la e incentivá-la para a 
ação, quer seja em relação à adoção de hábitos saudáveis de vida, quer 

para a doação de recursos para um programa de ajuda às vítimas de uma 

enfermidade [...].  

7.  Personagens célebres ou de ampla exposição na mídia: entrevistas com 
autoridades científicas ou profissionais que acumularam prestígio em suas 

área de atuação chamam a atenção pública e  atraem a leitura de artigos ou 

a assistência a programas de rádio e televisão [...].  
8.  Proximidade: quanto mais perto o leitor está do evento, maior é a 

possibilidade que se sinta coagido a ler uma matéria científica. No caso 

brasileiro, é certo que, na semana em que se realiza o encontro anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), alguns assuntos 
que tocam diretamente o cotidiano nacional, como as conseqüências 

climáticas do desmatamento da Amazônia, os efeitos da poluição nas 

áreas metropolitanas e os riscos de o país ser palco da gripe do frango 
resultam em matérias oferecidas pela mídia que contam com uma 

substancial recepção popular.  

9.  Variedade e equilíbrio: cada programa, sessão, suplemento ou encarte 
científico deve contar com matérias variadas ou com a multiplicação de 

enfoques sobre um mesmo tema para não alimentar a impressão de 

monotonia e gerar tédio entre os leitores/espectadores que, se assim se 

sentirem, irão abandonar o assunto [...].   
10. Conflito: [...] Na mídia, tal recurso ganha destaque principalmente 

quando ocorre um confronto ético entre cientistas; há algum tempo 

matérias sobre acusação de plágio entre biólogos que estudavam assuntos 
semelhantes levou os meios de comunicação de massa a discutirem com 

certa minúcia o campo conceitual utilizado por cada um dos pesquisadores 

em litígio.  
11.  Necessidade de sobrevivência: matérias que abordam temas que criam 

a sensação que a informação é útil para a saúde e o bem-estar físico e 

mental dos leitores são rotineiramente incorporadas à pauta do jornalismo 

científico [...].  
12. Necessidades culturais: é comum os leitores se interessarem pela 

consulta a matérias que falam sobre o “estilo de vida”, seus benefícios e 

riscos para, a partir disto, defrontarem-se com novas opções 
comportamentais  ou ampliar seus recursos de “autoreconhecimento” [...].  

13.  Necessidade de conhecimento: admite-se que a maior parte do público 

cultiva a seu modo uma “paixão pelo  saber”,  isto é, um impulso em se 

inteirar das “coisas da ciência”, para se sentir atualizado e sintonizado 
com o mundo em que vive. Neste sentido, os indivíduos encontram-se 

motivados, em princípio, a consultar qualquer matéria científica.  
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Uma das grandes dificuldades relatadas por jornalistas da área, e notada em matérias 

desastrosas que acabam ganhando proporção no país inteiro, se deve a dificuldade de 

comunicação entre jornalistas e cientistas. Cientistas não conseguem facilitar a linguagem 

para disponibilizar ao público, já o jornalista, ao tentar exercer esta tarefa acaba distorcendo 

as informações por pura ignorância na área ou até mesmo por falha na comunicação com os 

divulgadores.  

Para Bertolli (Acessado em 2011) o exercício do jornalismo científico ainda aponta 

dois  pontos  importantes  no  condado  cultural:  “a mitificação do saber científico por parte 

da mídia e, a partir dele, as visíveis reticências dos profissionais da comunicação em criticar 

a lógica e a aplicação da ciência e da tecnologia”.  

A postura exigida do jornalismo científico, segundo Bueno, é comprometimento e 

consciência crítica na produção e divulgação de Ciência e Tecnologia. Ele esclarece:  

  

As relações entre ciência/tecnologia e sociedade, permeadas por um rede 

complexa de interesses e compromissos, exigem uma nova postura do 

jornalismo científico, agora, mais do que nunca, comprometido com uma 
perspectiva crítica do processo de produção e divulgação em ciência e 

tecnologia  (BUENO, acessado em 2011).  

  

Nesta relação conflituosa, o autor alerta quanto à possibilidade de interesses 

acobertados e falsas verdades. Alega também que esta insanidade ocorre por falha no 

sistema de ensino que deixa a ciência em segundo plano, por isso, a mídia recebeu o papel 

de “alfabetizar cientificamente” a população. Essa informação sobre as matérias publicadas, 

quando não traz todas as informações sobre o conteúdo divulgado, não cumpre seu papel de 

notícia.   

Utilizando este gancho nas ideias de Bueno, trago à tona a definição de Bissogno 

quanto a estas matérias que não cumprem seu papel proposto, são nominadas 

pseudonotícias científicas. Neste contexto, pseudo se trata de tudo o que é falso, que se 

utiliza de codinomes. Bueno aborda seu sentido no jornalismo gaiato. Para ele o jornalismo 

gaiato são aquelas pseudonotícias científicas com uma dose sensacionalista. Em seu blog 

Portal do Jornalismo Científico (Acessado em 22 de outubro de 2011), Bueno exemplifica:  

  

Os homens peludos são mais inteligentes, afirma americano 

Jornal do Brasil, 13/07/96, p.12  

Os homens peludos são mais inteligentes, informou o psiquiatra 
americano Aikarakudi Alias, do Centro de Saúde Mental de Chester, 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 
 

durante o 8º Congresso da Associação de Psiquiatras Europeus, em 

Londres. Sua afirmação se baseia em estudos feitos por 22 anos. Ele disse 
que 10% da população americana é muito peluda e que essa taxa pula para 

45% entre estudantes de medicina e de engenharia. O mesmo ocorre entre 

os 117 membros do Instituto Mensa, que reúne superdotados com QI 

(quociente de inteligência) superior a 140.  
Comentário de JC, o repórter da ciência: Depilar, jamais. Eu vou é 

fazer implante! Alguém tem um pelinho aí?  

  

As matérias analisadas das revistas Galileu e Super Interessante oportunizarão uma 

forma melhor de entender este tipo de jornalismo gaiato. Os critérios propostos na 

metodologia tratarão de esclarecer a opção de segmentação desta análise.  

   

2.  METODOLOGIA  

  

Buscando o foco de metodologia da análise, sigo a definição de Lopes (1997, 

p.129), para analisar, avaliar, integrar a literatura publicada e possivelmente tirar uma 

conclusão deste estudo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Godoy (1994, p.26-27) diz 

que a abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: 

documental, estudo de caso e etnografia. A autora ainda afirma que este tipo de pesquisa 

estuda os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais de 

diversos ambientes.  

  

A análise de conteúdo possui três características fundamentais: (a) 

orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções 
normais de conteúdo, envolvendo as idéias de mensagem, canal, 

comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que permite ao 

investigador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de 

pesquisa com independência de resultados. (FONSECA, ano 2005, p.286)  

  

Dentre a análise de conteúdo, utiliza-se o método comparativo.  A base para o 

estudo é a observação que possibilita a análise do problema. A técnica utilizada abrange a 

análise de seis edições seqüenciais das revistas Super Interessante e Galileu.  Segundo 

Lopes (1997, p.43), esse tipo de pesquisa realizada é de foco funcionalista:  

  

Década de 60  
- Pesquisas funcionalistas descritivas com base em métodos comparativos  
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(CIESPAL) e de estudos de comunidade (difusão de inovações), dentro da 

linha de pesquisa de Comunicação e Desenvolvimento.  
- Primeiros estudos críticos sobre a indústria cultural através da teoria da 

Escola de Frankfurt (temática da manipulação), com metodologias mais 

qualitativas.  

Década de 80  
- Pesquisas funcionalistas sobre aspectos sistêmicos da produção (técnico-

profissionais) e da circulação da comunicação.  

- Politização das pesquisas em Comunicação com forte influência 
gramsciana, com metodologias qualitativas; temáticas: novas tecnologias 

de comunicação, transnacionalização, cultura e comunicação popular.   

  

Lopes ressalta que “A descrição faz a ponte entre a fase de observação dos dados e a 

fase de interpretação e, por isso, combina igualmente em suas operações técnicas e métodos 

de análise [...] (1997, p.129)”. Ele continua no contexto de que a interpretação coloca em 

prática todo o conteúdo teórico desenvolvido ao longo da fase de pesquisa e de leitura, 

dentre a perspectiva de partida e a soma do empírico e do teórico.  

  

 3.1.  Procedimentos Metodológicos 

  

A proposta é apresentar a conclusão da análise das matérias sobre Tecnologia 

constantes em cada uma das seis edições selecionadas das revistas Galileu e Super 

Interessante. As categorias levadas em consideração para a análise, segundo Bertolli (2011), 

são:  

1.  Definição da notícia (atualidade, periodicidade e difusão coletiva);  

2.  Função (econômica, politicoideológica, sócio cultural);  

3.  Fonte (quem é e quantas utilizam);  

4.  Linguagem (clara, concisa, precisa, impessoal, se utiliza analogias, jargões, metáforas ou 

termos genéricos);  

5. A importância da notícia (senso de oportunidade, timing, impacto, significado, 

pioneirismo, interesse humano, personagens célebres, proximidade, variedade e equilíbrio, 

conflito, necessidade de sobrevivência, necessidades culturais e necessidade de 

conhecimento).  

6.  Se a matéria não traz todas as informações sobre o conteúdo divulgado, não cumpre seu 

papel de notícia científica. É definida como pseudonotícia, ou, conforme Bueno, jornalismo 

gaiato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste estudo comparativo realizado nas revistas comprova-se que: na Galileu as 

notícias analisadas atendem parcialmente os requisitos de notícia científico-tecnológico; na 

Super Interessante as notícias analisadas atendem a maioria dos requisitos. Uma observação 

a ser destacada é que a maior parte delas atende primeiramente o desejo econômico que é 

deixado explícito ao não conseguir “linkar” a notícia publicada com a necessidade do dia-a-

dia do leitor. Em consideração ao proposto que assiste a tecnologia como item de 

necessidade básica, o único item que traz assimilação é o fato de serem notícias que 

remetem à atualidade.  

As notícias cumprem o proposto de senso de oportunidade e necessidade de 

conhecimento. O grande problema é que oscilam muito em relação ao impacto, significado, 

interesse humano, personagens célebres, proximidade, variedade, equilíbrio, conflito, 

necessidade de sobrevivência e necessidades culturais.  Acabam não proporcionando outra 

condição, a da difusão coletiva que, como já foi observado, foge da rotina dos leitores. Em 

destaque também estão as analogias e os termos genéricos que atrapalham a linguagem 

específica que exige o jornalismo científico.   

Nestas condições, cabe ressaltar o sexto item utilizado para análise destes 

conteúdos: se a matéria não traz todas as informações sobre o conteúdo divulgado não 

cumpre o seu papel de notícia tecnológica científica e se torna pseudonotícia. Cabe aqui 

descrevê-las da seguinte forma: das 12 notícias analisadas nas duas revistas selecionadas a 

maior parte não cumpre este papel. Explicita-se então que os indícios propõem estas 

matérias como pseudonotícias, ou ainda, notícias pertencentes ao jornalismo gaiato 

conforme descrição de Bueno (Acessado em 2011).  

Quem define melhor um dos pontos de vista desta análise é Bueno (Acessado em 

2011) quando se refere à cultura de comunicação existente no Brasil. Para ele o grande 

problema se deve a pouca investigação das notícias divulgadas. Valorizam mais as pautas 

externas e se tornam distante da realidade do público ao qual se destina. Aqui ele destaca a  

“cultura de comunicação” como deficiente nas universidades, nas empresas e nos institutos 

de pesquisas e principalmente dos dirigentes da área da comunicação que se conforma com 

pautas evidentes entrevistando fontes óbvias que se repetem frequentemente.  
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Quem combate esta ideia é Oliveira (2010, p.44). Para ela o importante é que se 

divulgue ciência, de qualquer forma. O interessante é que a comunidade tenha acesso às 

informações. É entender este processo como fundamental para construir o conhecimento 

científico. O que importa é que se divulgue ciência e tecnologia numa linguagem mais 

simples possível e não se detendo a detalhes como fontes óbvias ou pautas evidentes.  

Resta entender que não se afirma indefinir os conteúdos ou retirá-los do caráter 

científico, mas, possivelmente, como uma desculpa à alfabetização ou cultura científica da 

população se exime ao máximo dos conteúdos exigidos para se ter uma publicação 

científica que aproxime os fatos à realidade das pessoas. Difundir a informação a qualquer 

custo traz consequências óbvias. Não se define culpados. Apenas nota-se que todos os 

autores estudados aqui almejam o mesmo objetivo: pautas que aproximam ciência e 

tecnologia ao dia-a-dia das comunidades.  

A diferença entre as opiniões destes autores está no que se considera prioridade. O 

objetivo é que se divulgue C&T. O ponto de divergência está em como se divulga estas 

notícias. Fabíola com a ideia de que o que importa é divulgar. Bueno com o ideal de 

qualidade nestas informações. Este confronto trouxe a necessidade desta análise 

aprofundada às matérias das revistas Galileu e Super Interessante. Estas revistas que tem 

como característica divulgarem ciência e tecnologia, classificadas com conteúdos 

jornalísticos científicos estão entre os mais populares meios de divulgação científica no 

Brasil. Nada mais justo do que ter estes itens populares como base para discussão.  

Em prol do senso comum, esta popularidade importuna uma questão comercial. Em 

uma breve pincelada, sem entrar em uma nova análise, é muito mais presente na revista 

Galileu do que na Super. Todo mês a Galileu traz as novidades tecnológicas como aspirador 

de pó, tablets, celulares e outros equipamentos que supostamente fazem parte da rotina dos 

leitores. Estas tecnologias apresentadas são abordadas de forma amplamente comercial com 

citação de marcas, preços e outras considerações relacionadas à questão financeira do 

produto.  

Na revista Super Interessante a questão observada foi na sessão ciência maluca. 

Nesta sessão, o destaque se deve ao jornalismo gaiato empregado. É um exemplo clássico 

que se enquadra nas classificações de Bueno (Acessado em 2011). Matérias com fontes 

duvidosas, elementos ineficientes para considerá-los como notícia científica. Todos estes 

detalhes são expressos em sessões definidas e marcadas mensalmente.  
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A análise foi necessária para entender que tipo de notícias tem recebido os leitores.  

Agora classificadas em sua maioria, sem sombra de dúvidas, como pseudonotícia à beira do 

jornalismo gaiato.  É aqui que se põe em dúvida a necessidade de objetividade no método 

científico. Entende-se que se tem trabalhado com o ideal de divulgação protelado por 

Oliveira. Mas, em contraponto, percebe-se a necessidade de unir o gênero jornalístico 

investigativo neste processo. Notícias melhor apuradas são mais acessíveis para traduzir ao 

público. Quanto mais se capta de informações mais interessante fica a seleção do que será 

dirigido ao público leitor. Uma vez que se consegue aproximar a notícia da realidade para 

se adequar às necessidades da sociedade.  
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