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Resumo 
A inclusão de item nas Diretrizes Curriculares Nacionais que refere-se à divulgação            
científica materializa uma preocupação recente dos cursos de jornalismo com o ensino            
do jornalismo científico no Brasil. A produção jornalística sobre o tema evidencia a             
necessidade de abordar esta temática de modo aprofundado e que ultrapasse           
perspectivas utilitaristas da ciência, com o objetivo de participar ativamente da           
democratização científica. A partir deste contexto, o objetivo deste artigo é investigar            
como 10 instituições de ensino brasileira estão pensando o ensino do jornalismo            
científico. A pesquisa foi feita com base na análise documental do Projeto Pedagógico             
de Curso (PPC) tendo em vista a pedagogia dialógica de Paulo Freire, que visa integrar               
a teoria e a prática, em busca de um ensino crítico, como modo de promover um                
jornalismo científico crítico. 
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Introdução 

Inserido na área interdisciplinar da divulgação científica, o jornalismo         

científico já passou por diferentes momentos em estudos teóricos e na atividade            

jornalística, em que se questionou quem deveria ser responsável pela prática (cientistas            

ou jornalistas?), qual o discurso produzido (tradução ou discurso próprio?), qual sua            

função social na relação entre conhecimento científico e o público leigo (papel neutro             

ou crítico em relação à ciência?). Historicamente, o jornalismo científico foi de simples             

facilitador da linguagem científica para, nos últimos 30 anos, atuar ativamente na            

popularização do conhecimento e assumir um papel crítico em relação à divulgação da             

1 Trabalho apresentado no GP GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do XVII Encontro                
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Comunicação. 
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ciência, passando de informador para ser um comunicador. Na atualidade, o desafio do             

jornalismo científico é disseminar informações sobre a ciência e tecnologia para que            

estes conhecimentos estejam a serviço da humanidade e do desenvolvimento          

sustentável, tendo em mente que “a formação de jornalistas e divulgadores da ciência             

passa necessariamente por estarmos atentos aos modelos científicos impositivos, os seus           

lobbys, as relações invisíveis entre ciência x poder; ciência x desenvolvimento e ciência             

x meio ambiente” (BORTOLIERO, 2009, p. 50).  

Neste sentido, a formação de jornalistas para o jornalismo científico (doravante           

JC) legitima-se pela conscientização dos profissionais do seu papel na atividade que,            

aliada ao ethos jornalístico, carrega ainda mais responsabilidades quando comparada ao           

jornalismo de maneira geral. As mais evidentes, herdadas da divulgação científica, são o             

compromisso com a alfabetização científica e a democratização do conhecimento,          

contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e com a tomada de decisões dos               

cidadãos, enquanto as responsabilidades mais específicas à atividade jornalística         

referem-se ao compromisso com o interesse público, em busca da informação para            

estimular o debate e a reflexão sobre a ciência.  

Pesquisadores vêm alertando sobre o déficit na formação para o JC, como o             

dado evidenciado por Wilson Bueno de que em 2012 “menos de 10% dos cursos de               

jornalismo incluíam a disciplina de Jornalismo Científico como obrigatória ou mesmo           

optativa" (BUENO, 2012, p.10). Parece que esta preocupação gerou resultado,          

perceptível através da atual legislação sobre o ensino de jornalismo no Brasil. As             

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Jornalismo (DCN) trouxeram, ainda           

que timidamente, um item que se relaciona com à divulgação científica, mesmo que não              

use este termo. A alínea J no item III do artigo 5º, dispõe sobre as competências                

pragmáticas que os concluintes do curso de jornalismo devem possuir ao finalizar o             

ensino superior, especificando que o concluinte deve ser apto a “traduzir em linguagem             

jornalística, preservando-os, conteúdos originalmente formulados em linguagens       

técnico-científicas, mas cuja relevância social justifique e/ou exija disseminação não          

especializada” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2013, p. 4).  
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Esta visão de “tradução jornalística” traz uma perspectiva muito criticada entre           

os estudiosos do JC, que acreditam que esta deve ser uma atividade educativa com o               

objetivo de popularizar o conhecimento científico para contribuir com a superação de            

problemas do povo; deve despertar os interesses pelos processos científicos e não por             

fatos isolados ou resultados; deve discutir a política científica além de auxiliar num             

trabalho de iniciação dos jovens e de educação continuada dos adultos (MARQUES DE             

MELO, 2006, p.118). Cristiane Porto sintetiza “é importante que o JC atue não só              

divulgando ciência, mas agindo como formador de uma cultura científica brasileira.”           

(PORTO, 2009, p. 218).  

É a partir da perspectiva que defende uma formação mais crítica para o             

jornalista científico que esta análise se posiciona. Percorreu-se o histórico do ensino            

sobre o tema nos cursos de graduação, até chegarmos aos Projetos Político Pedagógicos             

de dez cursos de jornalismo brasileiros. Nos documentos, redigidos entre 2013 e 2016,             

buscou-se aspectos que referem-se ao JC, tanto em disciplina específica quanto em            

atividades laboratoriais ou de extensão em que a temática pode estar sendo colocada em              

prática, haja visto a atenção dada pela DCN à relação entre teoria e prática no ensino. 

 

Percurso histórico até as Diretrizes Curriculares Nacionais 

No Brasil, a atividade do JC teve grande ligação com as iniciativas de             

cientistas, especialmente das áreas exatas e biológicas, que tinham a anseio pela            

popularização da ciência. É o caso de José Reis, médico por formação que entrou no               

mundo jornalístico pelo desejo de popularizar conhecimentos que permaneciam entre a           

comunidade científica e é considerado o pioneiro do jornalismo científico brasileiro.           

José Reis, fundou a Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC), e trouxe ao             

Brasil o espanhol Manuel Calvo Hernando, responsável pela formação dos primeiros           

profissionais de JC na década de 70 (PORTO, 2009, p. 160). Hernando ministrou o              

Curso de Jornalismo Científico no Centro Internacional de Estudos Superiores de           

Jornalismo para a América Latina (CIESPAL) como parte dos interesses da UNESCO            

em aproximar cientistas e jornalistas latino-americanos. Esta formação se dava ao nível            
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de especialização em que jornalistas, que já tinham alguma relação com o JC, tiveram a               

oportunidade de enxergar a atividade para além da prática cotidiana.  

No entanto, os cursos superiores de jornalismo não acompanharam o          

desenvolvimento do ensino em JC. Nos documentos que regulamentavam os cursos de            

Comunicação Social entre 1946 e 2001, não constava nenhuma orientação envolvendo o            

ensino de temas especializados no jornalismo, o que não significa que o jornalismo             

sobre ciência não era abordado na graduação. Apesar da ciência já ser tema comum no               

jornalismo, foi apenas na década de 80 que a divulgação científica se inseriu no ensino               

superior de jornalismo. A iniciativa foi de José Marques de Melo, na Escola de              

Comunicação e Artes da USP, que criou a Agência Universitária de Notícias (AUN).             

Melo relata que  

ao estabelecer diretrizes pedagógicas para o Curso de        
Jornalismo da USP (...) decidimos criar inicialmente um        
laboratório noticioso, destinado a formar repórteres antenados       
com outras variáveis societárias. Esse núcleo permitiria aos        
nossos alunos colocar em prática os conhecimentos teóricos        
disseminados na sala de aula e aos mesmo tempo focalizar          
temas e distintos. (MARQUES DE MELO, 2014, p.44) 

 
 
O professor defende que não basta que a criação de uma disciplina de             

jornalismo científico e acrescentá-la ao currículo de graduação, é necessário          

dessacralizar os laboratórios de pesquisa das universidades e reestruturar os cursos de            

jornalismo, com um novo projeto de jornalismo onde a ciência ocuparia um papel             

central, como fonte de conhecimento e geradora de soluções para os problemas            

coletivos (MARQUES DE MELO, 2006, p.120). Seu intuito era articular o           

conhecimento teórico colocando-o em prática na produção jornalística sobre ciência.          

Foi o que conseguiu ao “institucionalizar o jornalismo científico, na Universidade de            

São Paulo, sem a necessidade de criar uma disciplina especial no currículo”            

(MARQUES DE MELO, 2014, p. 47).  

A AUN é exemplar na atualidade especialmente porque a relação entre teoria e             

prática é uma das prioridades das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso             

de Jornalismo. Esta preocupação é evidente no inciso III do artigo 2º, ao determinar que               

a estrutura do curso deve “promover a integração teoria/prática e a interdisciplinaridade            
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entre os eixos de desenvolvimento curricular” (CONSELHO NACIONAL DE         

EDUCAÇÃO, 2013, p.1). Assim como no artigo 9º que orienta que a organização             

curricular “deverá valorizar o equilíbrio e a integração entre teoria e prática durante toda              

a duração do curso” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2013, p.6).  

Considerando a relação entre teoria-prática, escolheu-se o jornalismo científico         

crítico como base para análise, buscando observar quais os objetivos dos cursos,            

tentando perceber a relevância do JC para eles, para em seguida realizar a análise              

descritiva das ementas das disciplinas de JC ou jornalismo especializado (JE) e as             

diferenças entre as disciplinas, para, enfim, construir reflexões sobre como os cursos de             

jornalismo estão pensando a formação dos futuros jornalistas científicos.  

 

Por um jornalismo científico crítico 

O atual paradigma acerca do JC está diretamente relacionado ao modo como a             

ciência tem sido compreendida na contemporaneidade, seu impacto ultrapassa os          

laboratórios e centros de pesquisa e refletem no desenvolvimento e exclusão social. É             

num contexto social altamente influenciado pelas ciências que o JC encontra-se e, por             

seu compromisso com o público, é nele que deve intervir.  

Uma perspectiva crítica para o JC atua no sentido de contribuir com a              

democratização do conhecimento, auxiliando na alfabetização científica que, de acordo          

com Bueno (2012), pode ser considerada como um conjunto de conhecimentos que            

facilitariam aos cidadãos fazer uma leitura do mundo onde vivem. Por isso, mais do que               

interesse público, o jornalista científico deve ser guiado pelo compromisso público e            

"não se afirme apenas como um mero reprodutor mas como um produtor de             

informações que contribua para o debate sobre prioridades em ciência e tecnologia e             

que inclua o cidadão no processo de tomada de decisão" (BUENO, 2012, p.5). 

Para ultrapassar a reprodução do conhecimento científico é necessário         

conhecê-lo, suas intencionalidades, seus objetivos, os sujeitos que o integram, caso           

contrário o JC pode estagnar num mero tradutor da linguagem científica, ou pior, pode              

se limitar apenas a divulgar seus resultados e produtos. Nos estudos referentes ao JC os               

pesquisadores problematizam uma prática que é focada em conceitos e resultados,           
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nomeada por António Cascais (2003) como mitologia dos resultados, um prática que se             

resume à diferença de linguagem entre discurso científico e o discurso da divulgação,             

reduzindo o processo científico aos resultados e ignorando a origem social da ciência e              

suas ressignificações na história. Estas informações articuladas pelos jornalistas, se não           

dialogarem com a realidade de seu público, permanecerão no limiar da real            

compreensão sobre a realidade, traduzindo apenas em informações descontextualizadas. 

Neste sentido, a pedagogia de Paulo Freire pode ser articulada à perspectiva            

que busca promover um ponto de vista crítica para os futuros profissionais. O educador              

preocupava-se com o que chamou de “balé de conceitos” (FREIRE & SHOR, 1986),             

atividade intelectual que ensina conceitos teóricos, mas que não causam mudanças           

efetivas na realidade dos sujeitos, afastando a teoria de sua prática. Com a intenção de               

superar uma educação focada em conceitos, Freire (2006) propõe uma educação           

dialógica que vincula a leitura das palavras com a leitura do mundo para que se               

ultrapasse o nível de descrição e se alcance a compreensão crítica da realidade. Para              

tanto, é necessário que professores e alunos estabeleçam um diálogo, e que as perguntas              

sejam estimuladas e que essas sejam passíveis de uma reflexão crítica. Assim, no caso              

do jornalismo, os futuros profissionais têm a possibilidade de refletir sobre si como             

estudantes, em sala aula, com o intuito de que também tenham essa postura quando              

estiverem trabalhando como jornalistas científicos.  

Desta maneira, a formação para o JC precisa revelar-se como ação social            

crítica e transformadora, para que os jornalistas, conscientes de sua função social e             

democratizadora, produzam materiais jornalísticos que ultrapassem o nível da descrição,          

das pesquisas científicas e tecnológicas, e contribuam para uma compreensão acerca das            

intencionalidades e os contextos em que tais práticas se inserem.  

 

Coleta de dados e procedimentos metodológicos 

Tendo em vista o jornalismo científico crítico examinou-se nuances sobre a           

formação do jornalista para a área das ciências na análise documental dos Projetos             

Político Pedagógicos (PPC) de diferentes cursos de jornalismo no Brasil. Para o corpus             

da análise, foi determinada a escolha de duas instituições por região - sendo uma              
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pública e uma privada - totalizando 10 PPC’s (tabela 1). A escolha priorizou os cursos               

que ofertam a disciplina de jornalismo científico (JC) e jornalismo especializado (JE). A             

supressão da identidade das universidades, assim como das referências aos documentos           

analisados,  foi feita para preservar as instituições. 

 

Tabela 1 - Relação de cursos selecionadas por região e natureza da instituição 

Instituiçã
o/Região 

Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Pública Universidade 
Pública 1 

Universidade 
Pública 2 

Universidade 
Pública 3 

Universidad
e  Pública 4 

Universidade 
Pública 5 

Privada Universidade 
Privada 1 

Universidade 
Privada 2 

Universidade 
Privada 3 

Universidad
e Privada 4 

Universidade 
Privada 5 

 

Para iniciar a pesquisa sobre as disciplinas buscou-se pelos termos “jornalismo           

científico” e, na ausência deste, por “jornalismo especializado”, já que o jornalismo            

sobre ciência é comumente abordado na disciplina que dedica-se a algumas temáticas            

específicas do jornalismo. O resultado obtido foi que 8 cursos oferecem a disciplina de              

JC, enquanto 2 oferecem apenas a disciplina de JE. Verificou-se também se as ofertas              

das disciplinas são obrigatórias ou optativas, constatou-se que apenas 2 cursos têm a             

disciplina de JC como obrigatória - todas de universidades privadas - já a disciplina de               

JE é obrigatória em 5 cursos (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Informações sobre as disciplinas ofertadas e cada instituição 

 Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Pública Universidade 
Pública 1 
JE - obrigatória 
JC - optativa 

Universidade 
Pública 2 
JE - não 
oferece 
JC - optativa 

Universidad
e Pública 3 
JE - não 
oferece 
JC - optativa 

Universidade 
Pública 4 
JE - não 
oferece 
JC - optativa 

Universidade 
Pública 5 
JE - obrigatória 
JC - optativa 
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Privada Universidade 
Privada 1 
JE - não 
oferece 
JC - obrigatória 

Universidade 
Privada 2 
JE - obrigatória 
JC - não 
oferece 

Universidad
e Privada 3 
JE - não 
oferece 
JC - 
obrigatória 

Universidade 
Privada 4 
JE - 
obrigatória 
JC - não 
oferece 

Universidade 
Privada 5 
JE - obrigatória 
JC - não oferece 

 

Em posse dos PPC’s, utilizou-se o método de análise documental, observando           

as ementas das disciplinas seguida de uma breve comparação descritiva entre disciplinas            

JC e JE quando ofertadas simultaneamente na mesma instituição. Para a análise            

considerou-se os objetivos do curso, como maneira de verificar a relevância do JC para              

cada instituição, além da percepção da integração entre teoria e prática no ensino do              

tema. A descrição dos PPC’s foi organizada alfabeticamente por região e levou em             

consideração as ementas, com objetivos e bibliografias indicadas por disciplina. 

 

Análise documental 

Na Região Centro-Oeste, a Universidade Pública 1 (Região Centro-Oeste)         

oferta obrigatoriamente a disciplina de JE, tem carga horária de 68h, sendo 34h de parte               

teórica e 34h de prática, o PPC destaca ainda sua inclusão no eixo de aplicação               

processual . A disciplina de JC é optativa e conta com a mesma carga e divisão horária.                3

O tema ainda é abordado na disciplina Comunicação e Saúde, que analisa conteúdos             

sobre a saúde a partir da perspectiva da divulgação científica e do JC.  

A ementa da disciplina JE registra que o objetivo é abordar o universo do              

jornalismo especializado e a utilização dos recursos jornalísticos disponíveis para cobrir           

as diferentes áreas especializadas, considerando a segmentação do público. Introduz a           

cobertura ambiental, rural e científica, e acrescenta à ementa os aspectos da divulgação             

científica e da educação ambiental. Já a disciplina de JC tem como objetivos             

problematizar a importância dos meios de comunicação na transmissão e vulgarização           

3 Que, de acordo com a atual DCN, tem como objetivo “fornecer ao jornalista ferramentas               
técnicas e metodológicas, de modo que possa efetuar coberturas em diferentes suportes:            
jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, assessorias de imprensa e         
outras demandas do mercado de trabalho.  
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do conhecimento científico; as fontes de pesquisa e as relações com pesquisadores; a             

linguagem científica e, por fim, a relação entre o JC, o meio ambiente e economia.  

A disciplina JE caracteriza-se como introdutória para as disciplinas optativas e           

mais específicas. E é na disciplina de JC que os alunos poderão aprofundar na relação               

entre ciências e jornalismo, observável pela ementa - quando esta cita a relação da              

ciência com outras esferas da sociedade - e pela bibliografia - ao propor autores que               

percebem a atividade e sua relação com a produção e circulação de conhecimento.  

A Universidade Privada 1 (Região Centro-Oeste) oferece a disciplina         

obrigatória denominada de Jornalismo Científico e Ambiental, voltada para estudantes a           

partir do 7º semestre. A disciplina está inclusa no eixo de formação profissional e tem               

carga horária de 60h, mas sua ementa não deixa claro como se dá a relação entre                

conteúdos teóricos e práticos. A disciplina propõe problematizar a história, conceitos e            

funções do jornalismo, da ciência e do meio ambiente, estuda também as            

especificidades, interações e conflitos dos campos científico e jornalístico. Percebe-se o           

foco para o tema ambiental nos objetivos onde propõe-se analisar a produção dos temas              

socioambientais no jornalismo na formação acadêmica do jornalista e dos estudo das            

noções de sustentabilidade, ecossistemas e biodiversidade. Além disso, o fato de 5 das 8              

indicações bibliográficas para a disciplina serem relacionadas com o meio ambiente,           

transmite a ideia que a ciência pode se relacionar com determinadas áreas científicas,             

como as ciências biológicas e da terra, se a compreensão de ciência não for abordada               

mais a fundo.  

O curso conta com uma agência experimental de notícias, que se configura            

como um espaço de comunicação em que os acadêmicos podem realizar atividades de             

apuração e seleção de informações, redação e edição de textos jornalísticos, assessoria            

de comunicação e prática do fotojornalismo. A atividade laboratorial é orientada pelo            

professor-coordenador da agência e seu conteúdo é formado por diferentes materiais           

jornalísticos produzido por alunos na agência desde o segundo semestre. De acordo com             

o PPC do curso, a agência visa atender as exigências do artigo 4º da DCN e seu                 

objetivo é fazer com que esta sirva como apoio para os alunos exercitarem na prática a                

teoria ministrada durante o curso. 
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A Universidade Pública 2 (Região Nordeste), oferece o curso de jornalismo em            

turnos diurno e noturno, o ordenamento curricular difere apenas pela diminuição de            

ofertas de disciplinas por semestre para o curso noturno. Portanto, a disciplina de JC é               

ofertada para ambos os turnos entre as disciplinas optativas, sem prejuízo na forma, no              

conteúdo e na carga horária, que tem 40h, sendo 20h para parte teoria e 20h para                

atividades práticas.  

Por não disponibilizar a ementa da disciplina no PPC não foi possível verificar             

como a mesma é entendida pelo curso, não encontrou-se também dados que pudessem             

dar pistas sobre a concepção do campo científico e sua relação com o jornalismo. 

A Universidade Privada 2 (Região Nordeste) oferece as disciplinas Jornalismo          

Especializado I e II, que tem caráter obrigatório e ambas com carga horária de 80h, mas                

é apenas em Jornalismo Especializado II que o JC se insere nas discussões. A ementa da                

disciplina torna explícito o foco para o discurso jornalístico em temáticas especializadas            

ao afirmar que seu objetivo é debater o jornalismo segmentado e os impactos na              

evolução da especialização jornalística; as fronteiras e as confluências entre jornalismo           

especializado. Aborda de maneira geral o jornalismo científico, econômico, ambiental,          

esportivo, político e legislativo. Analisa conteúdo e texto em análises comparativas,           

observando gêneros, linguagens e meios em jornalismo especializado. A parte prática da            

disciplina fica por conta da produção de textos jornalísticos especializados.  

É importante assinalar que a bibliografia referente ao jornalismo científico          

aparece apenas na bibliografia complementar, que indica um único exemplar:          

“Jornalismo Científico” de Fabíola Oliveira. Isto transparece que o JC não foi uma             

prioridade da instituição na construção da disciplina, o que pode ser minimizado na             

elaboração do plano de ensino, mais detalhado e com sugestão de outras bibliografias. 

A Universidade Pública 3 (Região Norte), possui a disciplina teórica de JC            

como optativa, com carga horária de 60h e não deixa explícito como são atividades              

práticas. A disciplina aborda fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem           

especializada, perpassa conceitos, história e fundamentos do jornalismo científico,         

discute especificidades, o funcionamento do campo científico e a relação entre ciência,            

tecnologia e inovação em abordagens econômicas, políticas e sociais. Aproximando-se          
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jornalismo científico, a disciplina propõe analisar a relação entre a atividade e o             

compromisso com o público e o jornalismo científico na imprensa do Amapá. E propõe              

a prática da reportagem especializada em ciência, tecnologia e inovação com a produção             

da pauta, relação com as fontes e adequação da linguagem.  

A ementa também deixa perceptível que existe uma abordagem da ciência num            

contexto social mais amplo, ao estabelecer uma relação do conhecimento com a            

economia, a política e a sociedade. Um ponto que merece destaque é o trecho que trata                

do compromisso com o público do JC, demonstrando que há uma percepção da             

atividade que vai além de atender o interesse público, comum no jornalismo em geral.  

A Universidade Privada 3 (Região Norte) oferece a disciplina de JC em caráter             

obrigatório e tem carga horária de 60h. A instituição se destaca das demais analisadas              

neste trabalho por ser a única que inclui em sua ementa uma concepção da ciência para                

além da atividade e modo de conhecimento, percebendo ela num contexto mais amplo,             

o da cultura científica. De acordo com a ementa a disciplina tratará sobre conceitos de               

ciência e tecnologia, métodos do conhecimento científico e tendências da epistemologia           

contemporânea. Se atenta às diferenças e convergências entre jornalistas e cientistas, às            

fontes do jornalismo científico e à linguagem na divulgação das ciências: técnicas e             

recursos do texto jornalístico. Voltando-se para a divulgação científica, a disciplina           

discute o papel do jornalista na formação de uma cultura científica e a importância dos               

meios de comunicação na transmissão e vulgarização do conhecimento científico.  

A parte prática do JC fica a cargo da disciplina laboratorial de Jornalismo             

Impresso II, também obrigatória, e com carga horária de 80h. Na disciplina os             

estudantes são introduzidos às especificidades de gêneros jornalísticos. Entre os          

objetivos específicos, os alunos devem identificar as diferenças entre os textos de            

jornais, de revistas e científicos. E, ao final da disciplina os estudantes devem produzir              

uma revista que, entre outros temas, também aborda assuntos científicos. 

Na Universidade Pública 4 (Região Sudeste), a disciplina é denominada de           

Jornalismo Científico: teoria e prática e tem carga horária de 30h. O objetivo da              

disciplina é orientar o aluno ao conhecimento de conceitos e práticas da ciência, da              

comunicação e do jornalismo e das interfaces destas áreas. Abordar as diferenças entre a              
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linguagem do discurso especializado e do discurso de jornalismo de divulgação de            

ciência e, por fim, analisar a produção jornalística sobre ciência, meio ambiente e saúde.  

A disciplina é dividida em duas unidades, onde a primeira tem caráter teórico e              

a segunda tem caráter prático. Na Unidade I é proposto o estudo sobre os conceitos de                

comunicação, comunicação científica e jornalismo científico, a análise comparativa das          

linguagens especializadas e de divulgação científica, e estudo sobre a percepção pública            

sobre o JC. Na Unidade II, os estudantes participam da produção de materiais             

jornalísticos em meios comunitários, mídias de massa e na web sobre JC, jornalismo e              

saúde e jornalismo ambiental e divulgação científica. 

A Universidade Privada 4 (Região Sudeste), oferta apenas a disciplina de JE,            

para estudantes a partir do 4º semestre, em caráter obrigatório com carga horária de 80h.               

O JC é superficialmente abordado, não tendo nenhuma indicação bibliográfica sobre o            

tema na disciplina que trata do jornalismo ambiental, científico, econômico, cultural,           

econômico, esportivo, feminino e político a partir de uma perspectiva de segmentação            

para atender diferentes parcelas de mercado.  

Fica evidente uma visão mercadológica, voltada para atender “parcelas de          

mercado”, ao invés do interesse público, este que deve ser fidelizado e não informado.              

Além da abordagem rasa, a disciplina parece contribuir para deturpar o JC e colaborar              

com a perspectiva descontextualizada a serviço de interesses da produção científica. 

A Universidade Pública 5 (Região Sul) oferta a disciplina de JE como            

obrigatória, tem carga horária de 60h e perfil introdutório sobre a informação científica,             

enquanto JC é optativa e tem carga horária de 60h, sendo metade prática e metade               

teórica. A disciplina de JC mostrou ter uma sólida base epistemológica e contextual,             

como pode ser observado por sua ementa que aborda a ciência numa perspectiva             

histórica e contextualizada; a evolução de conceitos de jornalismo científico; os           

distanciamentos e aproximações do discurso jornalístico e do discurso científico. 

Entre os títulos indicados na bibliografia da disciplina encontra-se o livro “O            

que é ciência, afinal”, de Alan Chalmers, “Conhecimento Objetivo” de Karl Popper e             

“Ciência com consciência” de Edgar Morin. Estas indicações de leitura são as únicas             

do tipo em todos os cursos analisados. Acredita-se que um embasamento           
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epistemológico pode oferecer uma nova visão sobre as ciências, além de ser produtivo             

para a própria disciplina de JC, o estudo da epistemologia da ciência pode revelar              

aspectos necessários sobre o conhecimento jornalístico e as teorias do jornalismo e da             

comunicação. A parte prática da disciplina é constituída por produções multimídia para            

a agência de jornalismo do curso que, de acordo com o PPC, está assentada em três                

diretrizes: exercitar a prática profissional dos alunos, promover a integração entre a            

universidade e a comunidade e preencher os vazios deixados pela imprensa local.  

A Universidade Privada 5 (Região Sul) não oferece uma disciplina de JC e a              

disciplina de JE é denominada como Seminário de Jornalismo Especializado, dividida           

em disciplinas I e II, ambas obrigatórias. É apenas em Seminário de Jornalismo             

Especializado II que a ciência é abordada, junto com outras temáticas, com o objetivo              

discutir produtos apresentados pela mídia nas editorias de agronegócios, ciência, meio           

ambiente e cidadania. Visa também desenvolver a capacidade crítica na formação de            

profissionais especializados e abordar a importância da apropriação de linguagens nas           

diferentes áreas. Na bibliografia básica não existe nenhuma indicação voltada para o JC             

ou para o conhecimento científico e, pela ementa do curso, não é possível identificar a               

articulação entre teoria e prática no ensino da disciplina. 

 

Percepções da análise 

No decorrer da análise foi possível notar um padrão de temas tratados nas             

disciplinas: 1) A linguagem, ou discurso, científico e sua diferença do discurso            

jornalístico; e 2) A relação entre jornalistas e cientistas. Poucos cursos aprofundam, ao             

menos em suas ementas, sobre o tema da divulgação e alfabetização científica e da              

própria ciência contextualizada social e historicamente. Apesar dos temas elencados          

serem de extrema importância para a formação dos estudantes e da atividade do             

jornalismo sobre ciência, acredita-se que podem contribuir para a manutenção do           

modelo de divulgação científica da mitologia dos resultados, caso não sejam           

articulados com os aspectos que contextualizam e problematizam a ciência. 

Um dado inesperado foi observado durante a análise, quando percebeu-se que           

em quase todas as instituições existe uma relação entre o jornalismo científico e             
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questões ambientais. Sua origem envolve a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que                

dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental             

para as instituições educativas. Estabelecer uma ligação entre jornalismo científico e           

meio ambiente parece criar uma relação riquíssima para ambas as áreas, especialmente            

por tornar palpável questões que interesses e objetivos científicos são exacerbados, mas            

também parece que esta relação não se dá de fato em alguns casos, pois não fica claro                 

como a questão ambiental será trabalhada. São exceções deste caso a Universidade            

Privada 1 e Universidades Públicas 1 e 4 que, em suas ementas sobre a disciplina JC,                

estabeleceram uma relação entre os temas, como o interesse científico e seu impacto na              

economia e no meio ambiente. 

 

Considerações finais 

O ensino do jornalismo científico justifica-se pelo conjunto de competências          

exigidas no perfil do egresso, já citado acima, aliado aos eixos de formação             

fundamentais do estudante presentes na DCN. As instituições têm a liberdade de            

deliberar como se dará a organização curricular através dos PPC’s, que documentam a             

existência da disciplina oferecida, porém não é possível determinar qual a frequência da             

oferta. Portanto, para uma análise mais detalhada é necessário considerar ainda o Plano             

de Ensino e as relações de ensino-aprendizagem estabelecidas em sala de aula. 

É importante ressaltar que a ausência da disciplina de JC não significa que, de              

algum modo, o tema não está sendo abordado durante a formação dos jornalistas. A              

ausência de uma disciplina específica parece ser mais um sintoma da mitologia dos             

resultados em que o modelo de divulgação de resultados científicos ainda é hegemônico             

e não aparenta configurar uma prioridade dos cursos de jornalismo. Por outro lado, sua              

oferta regular pode revelar um esforço para promover uma perspectiva crítica sobre o             

conhecimento científico e sua relação com a atividade jornalística. Ainda assim,           

acredita-se que o JC é abordado em outros espaços formativos, como atividades            

laboratoriais ou mesmo outras disciplinas teóricas.  

Por fim, a leitura dos PPC’s passou a visão de um ensino de jornalismo              

científico descontextualizado, haja visto que poucas ementas citam a relação entre o            
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conhecimento científico e demais instâncias da sociedade. Isto mostra-se especialmente          

preocupante no atual cenário político que o Brasil encontra-se, onde está exacerbado            

como a ciência, a tecnologia e a inovação tem relação direta com um projeto de país.                

Decisões políticas, relativas ao incentivo à pesquisa científica e tecnológica,          

influenciam a economia, a educação e o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo              

da sociedade brasileira, mostrando a urgência do jornalismo científico crítico. 
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