
Antonio Heberle,
pesquisador da Embrapa

Clima Temperado
e professor da UCPEL

Identificar fatores de interface entre as esferas de ope~ da midia e da ciencia. Verificamos que
ambos os campos sociais pretendem ter como endere~amento a constante busca pela verdade. Na
ciencia essa busca e algo hist6rica, seqUencial e temporalizada, engendrada pela sistematica, pela
verifica~ao e valida~ao dos dados no plano geral da sua atividade. As diferen~as determinam urn campo
permanente de negocia~ao entre ciencia e midia, em busca de entendimento, de tal forma que as duas
atividades caminham na di~ao de compreender ou descrever os fenomenos. A busca pelos dados na
midia e 0 que se apresenta no factual, extremamente transit6ria, viva, loquaz, sendo disso 0 que se
abastece para oferecer urn produto de alto valor de troca simb6lica. Observa-se tambem que ambas as
esferas de atividades se ajustam para manter vivos seus projetos e nesse espa~ de conve~ao se
instalam e se cristalizarn as aproxim~, ditadas pelos seus ritos e processualidades.

Os discursos presentes na midia, ao refletirem em parte (nem tudo esta na midia) 0 movimento

das ideias, podem permitir que se perceba os sentidos discursivos. Na medida em que operam os seus

discursos, os meios passam a compor ou recompor os elementos significativos da cotidianidade,

essencialmente discursiva. Constituem-se (os meios), por isso, num lugar privilegiado para

compreender a vida cotidiana, hem como as regula~Oes que envolvem alguns dos principais temas

cientificos. A passagem da ciencia pela midia, entretanto, ao tempo que mostra muitas aproxima~oes,

marcadas pelo interesse publico de ambas as atividades, mostra tamoom vanos afastamentos, alguns

dos quais procuraremos destacar.

Existem diversas raz5es para que se trabalhe com essa n~ao de desencaixe entre os campos

cientifico e 0 midiatico, ao se observar as 16gicas que presidem as suas opera~oes. Em contextos

altamente especializados as temporalidades e contextos que regulam os campos da ciencia e da midia

nao sao iguais. A ciencia trabalha com desenvolvimentos de medio e longo prazos. Projetos de uma

decada sao comuns, dependendo da area do conhecimento. Embora as agencias de financiamento

fa~am pressao carla vez mais intensa para que as pesquisas apresentem resultados de prazo curto, a



propria logica da ma~o que regula a observ~o em areas como a bioengenharia, por exemplo,

impoe uma temporalidade propria, da natureza.

Nllo se pode dizer 0 mesmo dos procedimentos midiaticos. A instantaneidade, a ousadia de

dizer antes, se possivel antecipando-se aos fatos, e da logica deste campo. Ao analisar 0 impeachment

de Fernando ColIor, Antonio Fausto Neto (1994) mostra que a midia ja havia decretado 0 seu

afastamento meses antes da vo~llo no Congresso Nacional. Ou seja, a midia trabalha com urn produto

de consumo imediato (inform~llo) no jogo concorrencial.

Outra no~llo conflituosa entre os interesses da ciencia e da midia se refere Ii ampla visibilidade

do processo da area da comunic~llo, regulado pelo funcionamento do contexto social capitalista de

mercadorias, que valoriza 0 produto-inform~llo em fun~llo da capacidade de apresentar caracteristicas

originais para esta troca.

Isso contrasta com a ciencia, especialmente aquela de laboratorio, que em sua oper~llo

produtiva precisa de privacidade, sendo esse 0 valor que garante a originalidade da troca. Em setores

avan~ados da ciencia e da tecnologia de ponta, 0 segredo e elemento estrategico do processo industrial.

Nllo pode ocorrer "vazamento" de inform~llo, pois significa a perda do elemento bAsico para a

concorrencia.

Mesmo areas de grande interesse social, como saude publica (pesquisas sobre AIDS, cancer,

vacinas, remedios, engenharia genetica, etc) os direitos de propriedade passam a ser essenciais. Tanto

que 0 registro, com a finalidade de dominio de patente e conseqUente explo~llo economica por meio

de royalties, e fundamental para as empresas (publicas e privadas) no caminho das inova~oes.

Com a rapida evolu~llo tecnologica e a velocidade de reprodu~llo industrial, que se registra

especialmente a partir da segunda metade do seculo XX, a discussao sobre direitos e patenteamento das

inven~5es se acirrou. Nos casos que envolvem tecnologia de alto valor agregado (quimica fma, micro-

eletronica, biotecnologia, por exemplo), a questllo e ainda mais crucial.

Para continuar a crescer, 0 mercado mundial requer mais inova~oes, 0 que implica
demanda crescente de investimentos para a pesquisa. Por essa razllo, con forme ja se
observou, a16mdo financiamento publico, a pesquisa exige 0 apoio de financiamentos
privados. Esses interesses acentuam-se no setor de biotecnologia e da medicina, onde
a cri~llo de uma molecula nova, por exemplo, requer, segundo a industria
farmaceutica, cerca de doze anos de atividades de pesquisa e 230 milh5es de dolares
de investimentos. Tal contexto explica porque a ideia de rentabilidade deixou de ser
indiferente Iipesquisa e esta se tornou objeto de competi~llo acirrada entre industrias e
paises (Scholze, 2002, p.97).



No debate que envolve a nova engenharia de produtos (biotecnologia, nanotecnologia, etc) as

referencias de perspectiva financeiras passam a ser fundantes, ja que sao as compensa~oes (0 olho no

mercado) que estimulam as empresas. Ent:ao 0 sigilo e a prot~ao dos direitos de propriedade

intelectual, para garantir 0 retorno do investimento e os lucros derivados das aplic~oes industriais dos

novos produtos e processos, silo decisivos. 0mesmo se da quando 0 investimento e de origem publica,

pois ha a competi~ao entre paises e pressao pela hegemonia por parte do investimento privado em

ciencia.

Mas noo se pode dizer que e exatamente essa razao que acompanha os desejos midiaticos. 0

ideano da midia e ter urn olho eletronico continuo a vigiar a realidade social, numa especie de visao

pan6ptica de Bentham, revisitado por Foucault (2002, p. 162-187).

o pan6ptico funciona como uma especie de laborat6rio de poder. Gra~as a seus
mecanismos de observa~oo, ganha em eficacia e em capacidade de penetra~ao no
comportamento dos homens; urn aumento de saber vem se implantar em todas as
frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as
superficies onde se exe~a (Foucault 2002, p.169).

o jomalismo atual, por exempl0, trabalha alinhado com 0 imediatismo. Neste contexto tern alto

valor 0 frescor da noticia, no culto do "ao vivo" e esta, por vezes imaturidade, das noticias as tomam

tiio atrativas para os diferentes publicos. Logicamente outras sao as explic~oes psicol6gicas sobre esse

desejo das pessoas em ver os acontecimentos 0 mais pr6ximo possivel do local onde acontecem.

Importa e que as midias se especializaram nao apenas em mediar, mas tomar imediato ( imediatizar ).

o jomalismo trabalha com a diversidade de tempos sociais, com a diversidade de
mem6rias coletivas, com algumas mem6rias autobiogr8.ficas ou pessoais, que
idealmente devem expressar-se em seu tempo singular de produ~oo informativa. Mas
e na reconstru~oo do presente sempre fugaz que ele da uma dimensoo hist6rica a
mem6ria humana, moo unica, mas diversa, contradit6ria, plural. Nesse aspecto, a
forma do jomalismo busca, na multiplicidade de tempos sociais e das mem6rias
individuais e coletivas, a imediatidade (SIC) da produ~ao de fatos, de versoes, de
eventos (Karam, 2004, p. 33).

Porem, falamos de algo mais apurado do que 0 imediato, como urn dos valores da pratica

jomalistica que reclama que informes velhos nao sao noticias, pois passam a fazer parte dos relatos

hist6ricos. Tampouco pensamos que 0 imediatismo passe a compor um valor no mercado no jomalismo

porque a inform~ao que veicula e tiio "ideia feita" que nao existe (Bourdieu, 1987, p. 40).



o imediatismo nao e apenas urn dado da agenda jomalistica, mas tambem da agenda publica e

assim se constitui em valor simb6lico no mercado da inform~ao. Ou seja, e urn valor agregado (da

mercadoria noticia), que funciona como urn diferencial oferecido ao receptor, especialmente quando

todos os veiculos passaro a recorrer as mesmas fontes de produ~ao de noticias (agencias de noticias). E

nao se pode dizer que as midias oferecern tal diferencial unilateralmente, sem que nenhurn valor tivesse

para os receptores.

Ou seja, esse valor vai alem de apenas traduzir de forma imediata pois, para alcan~ar 0 devido

valor, a midia recorre as angula~Oes. Observe-se que, quando 0 mesmo acontecimento e mostrado de

diversos angulos, em diferentes enquadramentos televisivos ou fotograficos, para compor a edi~o de

urn jomal ou revista, cada uma dessas varia~es refere igualmente distintos objetos imediatos, ja que

varia 0 modo como 0 mesmo objeto dinamico (0 jogo, 0 show, etc) aparece (Santaella, 2002, p. 19).

Assim como os demais campos, dificilmente 0 campo cientifico deixaria de refletir ou se

embater de algurna forma com as logicas do mundo-midia. Portanto, e improvavel que 0 campo

cientifico seja imune as tensOes na modemidade, ao cruzar-se com 0 campo midiatico. Genericamente,

o campo cientifico nao funciona isoladamente e tampouco constitui urn mundo a parte na sociedade.

Fazer ciencia supoe 0 sujeitamento 80S seus metodos e tecnicas. Foi a pratica de pesquisa que

mostrou que fazer ciencia e algo sistematizado, agregado. Seus resultados de forma direta (ciencia

aplicada) ou indireta (ciencia basica), tendem a chegar a sociedade de alguma forma.

o interesse publico e tambem urn dos pilares da atividade comunicacional. Ainda guardadas as

suas peculiaridades, midia e ciencia convivem melhor quando a divulga~ao das informa~es originarias

da ciencia envolve cuidados e criterios proprios da ope~o esp~o-temporal do desenvolvimento

cientifico. Vma inform~ao imprecisa, dados incompletos ou deformados, podem comprometer

fortemente 0 curso da investiga~ao.

Por isso, na apresenta~ao publica nao e raro ver-se 0 campo cientifico refem da saga midiatica,

o que tern levado a situ~Oes constrangedoras para institutos cientificos e tambem para a propria midia.

o imediatismo midiatico se cruza com a for~a do credito atribuido ao discurso cientifico, enquanto

discurso especializado. Ou seja, a midia recorre ao campo da ciencia para instituir ou substanciar

valores (como verdade e credibilidade) que Ihe sao caros, agregando assim capital adicional (na sua

apresenta~o social) para a competitiva economia onde atua.

Para a ciencia 0 resultado as vezes e complicado, pois para aparecer (especialmente quando

apresenta resultados comercialiazaveis) precisa ser levada ao patamar de espet3.culo, pelo vies do



inusitado ou do fantastico, sendo apresentada com as caracteristicas naturais de qualquer material

noticioso, de forma descontextualizada, rapida, fragmentada. Nesse contexto, 0 que se evidencia e 0

que tern apelo midiatico, reduzindo-se aos seus mitos e ritos.

Esse mito aparece sob varlos aspectos. Dentre eles destaca-se 0 de encantamento do
mundo, no qual a ciencia apresenta todas as solu~oes buscadas pelo homem, que
magicamente (seria 0 lado glamouroso da ciencia). Isso e da natureza do mito: sua
fun~ao e justamente pretender dar uma solu~ao para uma contradi~ao (Siqueira, 1996,
p.l09).

Quando Denise Siqueira(1996) analisou a presen~a da ciencia no program a Fantastico da Rede

Globo de Televisao, que tern grande parte da sua pauta ancorada nos resultados inusitados das

pesquisas, observou alguns aspectos interessantes da cobertura.

o tom de misterio e medo e largamente utilizado, assim como as materias que
remetem ao mistico. Nesses casos, quando a ciencia nao explica os fenomenos
naturaislsobrenaturais, 0 texto e sensacionalista, as vezes amedrontador. E, por vezes,
o discurso do editor - os textos lidos pelos locutores - destoa da reportagem (discurso
do rep6rter), das imagens e dos depoimentos dos especialistas (Siqueira, 1996, p.lll).

Ao tempo que as diferentes areas do conhecimento se especializaram, hoje tambem se

relacionam e interdependem, embora esse acoplamento nem sempre satisf~a plenamente os diferentes

segmentos. No caso da ciencia e da midia, tern levado a situ~oes constrangedoras para ambos os

campos. No inicio da decada de 80, na epoca a principal revista semanal brasileira, Veja, abriu

manchete para a fusao genetica entre 0 tomate e boi. A impulsividade futurista fez com que

inadvertidamente a revista entrasse numa brincadeira (falso ensaio) da Revista Nature, comemorativa

ao dia dos bobos.

Ao analisar 0 famoso caso Schering, que envolveu a adulter~ao de pilulas anticoncepcionais

em seus laborat6rios, em disserta~ao defendida no PPGCC da Unisinos, Rosane Rosa (2000, p.145)

mostra que 0 jomal e urn "campo polemico, onde falas contradit6rias se confrontam, acusam-se ou se

complementam e que na constru~ao do discurso da atualidade 0 jomal e 0 mestre de cerimonia,

deixando falar as varias falas, porem controlando e guardando para si uma apreci~ao especifica do

Talvez se possa agregar que esse "mestre de cerimonias" nao e algo que esta la, estatico,

esperando que passem os discursos. Fosse assim a midia nao sobreviveria. Porque ha toda uma

oper~ao de apresenta~o, de performance midiatica, caracteristica dessa forma de media~ao. Mas ao

estabelecer a sua media~ao, os veiculos reproduzem certos valores, evidenciam outros, estruturam a

inform~ao a partir de determinados pressupostos, elegem as vozes e anunciam as falas, no amplo

contexto da discursiviza~ao (Duarte, 2000). Realizam, portanto, as suas estrategias discursivas,



compondo elementos que funcionam como legitimadores da proposta intencionalmente definida para a

mensagem ou "versao" dos fatos.

Ao optar por uma divulga~o de cariz cultural, ao privilegiar determinados publicos,
ao relatar beneficios de urna descoberta, urn divulgador deve ser bem consciente dos
valores que esUi a veicular. A actividade de divulga~ao nao se alimenta apenas de
conhecimento cientffico e de tecnicas de comunica~o, mas tambem de
indispensaveis perspectivas hist6ricas, sociol6gicas e culturais (Pereira e outros,
2003, p. 158).

Esse fator cultural e importante, porque os meios se constituem nurn lugar privilegiado na cena

social para a vulgariza~ao do conhecimento e por extensao para os estudos que buscam a compreensao

de temas polemicos, adversativos, como os que envolvem a ciencia. Entretanto e tamoom 0 lugar onde

a ciencia tern se defrontado com grandes dificuldades em termos de divulga~ao dos seus resultados,

justamente em fun~ao das caracteristicas do campo midiatico.

Nao sendo a ciencia algo que se constr6i fora do mundo dos mortais, e rica em vida,
comunic~ao, inte~ao, tramas, disputas, conflitos, trincheiras de lutas politicas,
ideol6gicas. Mas isso pouco aparece na midia. 0 jornalismo cientifico praticOOohoje
no Brasil e no mundo, longe de aproximar os conteudos cientificos do publico leigo,
colabora para que 0 gap existente entre urn e outro perman~a sem perspectiva de
solu~ao. Falta vida, sobra resultado. As caracteristicas humanas da ciencia
desaparecem. Em contrapartida exploram-se, com enfase, os fragmentos que podem
produzir sensa~ao, espeUiculo, dar ideia de ritual, confirm~ao de estere6tipos
(Sousa8

, 2004, p.27).
Por outro 1000, e muito dificil, para n6s, defender a ideia de uma ciencia desinteressada,

absolutamente neutra e despretensiosa, como se 0 pesquisador "ao entrar no laborat6rio, pudesse se

despir da sua condi~ao de sujeito social, dos seus valores, dos seus interesses profissionais, academicos

ou financeiros" (Sousa, 2004, p.30). Logicamente os cientistas se veem envoltos em duvidas,

contradi~Oes e convivem constante e criticamente com 0 inesperado, com a incerteza, limite este

necessario para 0 encaminhamento de seus estudos. Sobretudo, estao os cientistas imersos num sistema

politico, social, economico, cultural etc. Isso em nada desmerece ou desqualifica a busca pela verdade.

Ao contrario, serve de estimulo ao pesquisador que se volta para os mais altos interesses do

conhecimento, sendo urn homem, urn ser, deste mundo.

Em parte isso pode igualmente ser dito em rela~ao a pratica do jornalismo, ja que as n~Oes de

neutralidOOe,objetividade, isen~ao, passam a ser enquadradas dentro da esfera da deontologia e da etica

profissional e nao como finalidades em si mesmas. E nao se pode esquecer 0 camter de mercadoria das

noticias. Ou seja, na produ~ao jomalistica, escolhas esmo sendo feitas em todo momento, segundo



criterios mais ou menos OOequadosaos principios de quem os faz. Isso porque, fazer noticias envolve

tambem negocia~oes diversas entre os campos que exercem pressao em seu contexto produtivo.

A ciencia e a tecnologia, em sua interface com a sociedOOee a hist6ria (e, portanto,
com os grupos politicos e economicos e, recentemente com os seus poderosos
patrocinOOores), n~o s~o isentas. 0 talento humano, numa sociedOOe capitalista,
negocia diariamente, com os interesses do capital e, para cientistas e jomalistas
cientificos, e cada vez mais urgente armar-se para este embate. A divulga~~o
cientifica seria, comprometida, n~o pode ignorar esta realidade, sob pena de noo se
constituir em uma instancia verdOOeiramente politica, como toda pnitica e todo
discurso devem ser (Bueno, 2004, p. 57).

Es~o em jogo interesses diversos (economicos, politicos, ideol6gicos, sociais, etc) tanto na

esfera da midia, quanto na esfera da ciencia. Uma e outra atividade se distinguem porque utilizam

instrumentos diferentes ou "diferentes abordagens e formas diferentes de represen~~o. N~o e,

portanto, acidental que especialmente entre ciencia e midia haja competi~ao dura e ate mesmo conflitos

sobre adequ~ao de imagens" (Sousa, 2004, p.19).

A ciencia e midia rem alto interesse social e por isso necessitam se apresentar Ii sociedade.

Porem, as ope~Oes que as presidem sOOdiferentes. A busca pela verdade na midia e a verdade aqui e

agora, extremamente transit6ria, viva, loquaz, sendo disso do que se abastece para ter todo 0 dia 0

frescor (algo entre a primeiridOOe e a secundidOOe) dos fatos a narrar. Enquanto que a busca pela

verdade na ciencia e uma busca hist6rica, seqUencial e temporalizada, engendrada pela sistematica, pel a

verifica~~o e valid~oo dos dOOosno plano geral da sua atividOOe.

o que determina urn campo permanente de negocia~oo entre ciencia e midia, em busca de

entendimento, de tal forma que duas atividOOesque caminham 1000 a 1000 nessa busca pel os fenomenos

do mundo possam realizar, pelo interesse social, as suas missoes com sucesso. Ou seja, dialogar,

conversar, ainda sao a melhor receita.



• Sabe que os dados da ciencia afetam a vida das pessoas

• Geralmente envolve algo espetaeular, de alto valor na troca simb6lica

- A midia foge da ciencia quando:

• nao ve resultados aplicaveis, objetivos

• observa vacilos, imprecisoes, duvidas

• os cientistas ainda estao trabalhando na esfera das hip6teses

• falta interlocu~ao (ninguem assume a fala)

- A ciencia foge da midia quando:

• quer isolamento para trabalhar

• e pressionada por resultados imediatos

• ha subversao ao texto cientifico

o jomalismo nas institui~s de pesquisa esta geralmente orientado para diferentes esferas de

atua~ao no contexto dos organogratnas institucionais. A orien~ao poHtico-institucional para 0

exercicio do jomalismo e decisiva para que se atinja os propOsitos da divulga~ao da ciencia. Os

profissionais, em muitas ocasioes, se dividem em tarefas de setores diferentes da organiza~ao a fim de

atender as exigencias do mercado de trabalho. A falta de profissionais em todos os departamentos onde

se necessita de suas habilidades acaba por comprometer uma boa pratica do jomalismo de ciencia.

Historicamente, no Brasil, 0 jomalismo entrou nas agencias de pesquisa para refor~ar a~oes da

imagem institucional ou mesmo pessoal dos seus dirigentes. Trata-se do jomalismo de assessoria, que

continua a ser realizado nestas agencias, com 0 prop6sito de refor~ar a imagem institucional e, neste

caso, se pode avaliar que as organiza~es que atentaram para a for~a da imprensa, como aliada,

ganharam muito com isso. As institui~Oes tomaram-se conhecidas, seus produtos e servi~s sao



disputados e apreciados e tal suporte e alian~ com a midia, no caso de empresas p6blicas, passou a ser

estrategica para a manuten~ao e estabilidade institucional, principalmente em fun~ao da instabilidade

das agendas e politicas p6blicas.

Outra atividade de comunic~o nas organi~oes que geram informa~s tecnico-cientificas e

a que se volta mais detidamente para a divulg~ao dos resultados de pesquisa. Neste caso, 0 jornalismo

funciona ajustado com as ~oes de pesquisa e sua pratica se caracterizaria como a de jornalismo

cientifico propriamente dito.

Entretanto, 83.0 diversos os formatos. Em determinadas institui~oes 0 jornalismo esti vinculado

a instancias tecnicas, na esfera da chamada transferencia de tecnologia. Neste caso e comum que as

atividades e os pr6prios comunicadores sejam coordenados por alguem da area das ciencias especificas

das institui~Oes, como agronomia, veterinaria, economia, direito, etc, que pouco ou nenhum

conhecimento tern das regula~oes da comunic~ao. Os conflitos 83.0 inevitiveis.

Outro caso e quando as instancias dos neg6cios e do marketing regulam as a~Oes de

comunica~ao institucional. Neste caso, a comunic~ao cumpre fun~oes especificas na promo~ao de

produtos e servi~os e praticamente se confunde com as praticas de publicidade e propaganda. As

agendas 83.0 reguladas pelos pIanos e estrategias mercadol6gicas, no sentido de apresentar produtos e

valorizar suas qualidades. A pratica do jornalismo e substancialmente reduzida neste caso. A proposta

de "vender" a pauta para as chamadas grandes midias e freqiiente e 0 fundamento e de publicizar para

fazer neg6cios. As midias, quanto mais especializada e competente, tende a desconfiar dessas

informa~oes.

Mas a questao relevante e, ainda, de como a comunica~o e compreendida nas organiza~Oes.

Nas agencias de pesquisa, geralmente a comunic~ao e um "apoio" para as a~s de pesquisa, que entra

somente no final do processo. Assim, como numa espeeie de corrida de bastao, os comunicadores sao

acionados no fmal do processo de ge~ao de informa~oes cientificas.

Julgamos que 0 comunicador precisa acompanhar todo 0 processo de produ~ao do

conhecimento e tern papeis interessantes a desempenhar desde 0 inicio dos projetos, desde a defini~o

de problemas, ja que a comunica~ao com a sociedade e essencial para que a sintonia das pesquisas se

confirme com uma boa comunica~ao.

Os comunicadores tambem sao chamados para a comunica~ao interna, porque as empresas

estao preocupadas com 0 clima organizacional, ja que as pesquisas mostram que a imagem externa,

dado 0 sucesso da atividade das assessorias, e melhor do que a imagem interna. 0 mais curioso e que



muitos comunicadores, por desconhecer as estrategias, acabam usando as mesmas formul~Oes da

comunic~ao extema, reproduzindo midias intemas para "conversar" com esse segmento, 0 que

notadamente nao funciona.

De outra parte, 0 envolvimento dos pesquisadores com a midia, nos ultimos anos, tern

favorecido a que a area cientifica compreenda as regul~s da midia e de certa forma estao se

adequando ao agendamento midiatico. Alguns sao excelentes nesta arte de transmitir informayOes

complexas de forma simples, objetiva e atraente.

Talvez pelo perfil das redayoes, muito jovem e sempre renovado, nao se nota a mesma

facilidade dos novos profissionais em compreender as logicas da ciencia. Isso se deveria a falta de

preparayao ou conhecimento para interpelar e assim aprofundar a retlexao sobre a ciencia. Assim, os

jomalistas reproduzem aquilo que os cientistas dizem que e, ou omitem 0 que nao entendem, ou

repassam os conceitos sem saber direito 0 que significa 0 que escrevem ou dizem. Isso pode ser dito

tanto em relayao ao jomalismo institucionalizado quanto das reday<>esdas midias convencionais.

Entao temos alguns problemas da ciencia que aparece na midia, notadamente na midia nao

especializada, operada por jomalistas que cobrem diferentes editorias no dia a dia das redayoes.

- Fragmentayao

- Reduyao de sentido,

- Conceitos jogados sem discussao (inov~ao, impacto, transgenicos ...)

- Inform~ao linear, nao analitica

- reproduz a luta dos campos sociais

- reforya a ciencia como mito (jaleco, laboratorio, etc)



Enfim, ha uma diferen~a essencial entre fazer marketing da ciencia, 0 que esm relacionado com

uma performance da atividade cientifica, reproduzida nas rotinas normativas do jomalismo e outra

situ~ao, que e mostrar como ela e feita, quais os seus contextos e intera~Oes.

Para superar tais limi~Oes, sera preciso enfrentar toda a teoriza~80 do jomalismo, os modos de

produ~ao e convoca-Io a assumir os seus compromissos sociais. Tais exigencias nao 880 exc1usividade

do jomalismo cientifico como pratica social, mas urn desafio que deve ser enfrentado pelas

universidades e pelas institui~s interessadas no seu desenvolvimento, ou no proprio processo de

desenvolvimento.
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