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INTRODUÇÃO:

Atualmente, o Brasil figura na décima quarta posição no Ranking Internacional de Ciência do

índice SCImago1, ultrapassando países como Holanda e Suíça, por exemplo. No entanto, nove em

cada dez brasileiros não sabem citar o nome de um cientista brasileiro, e uma proporção similar não

sabe citar onde se faz ciência no Brasil (CGEE, 2019). Esse contraste pode ser explicado pela

escassez de divulgação da ciência à sociedade, pautada pela falha na interação entre ciência e

imprensa no país. Para superar esse obstáculo, é preciso, primeiramente, compreender as

características, dificuldades e demandas desse processo e buscar alternativas para estreitar esse laço.

Na presente pesquisa, foram entrevistados cientistas e jornalistas de todo o Brasil, com o objetivo de

entender a perspectiva desses dois grupos em relação ao cenário da disseminação científica do país.

As principais conclusões iniciais apontam para a importância das assessorias de imprensa para a

disseminação científica nacional, a falta de diversidade como critério no jornalismo de ciência e a

presença repetitiva de apenas um pequeno e específico grupo de cientistas na imprensa.

METODOLOGIA:

Foram realizadas entrevistas individuais e anônimas com 597 cientistas e 1.483 jornalistas de

ciência que fazem parte da Agência Bori2, por meio de formulários online específicos para cada grupo.

Ao todo, foram recebidas e analisadas as respostas de 166 jornalistas e 104 cientistas. A análise das

respostas foi dividida em três principais tópicos, que refletem importantes características da dinâmica

de trabalho dos jornalistas de ciência, da interação entre cientistas e imprensa, e de como a percepção

2 A Agência Bori é um serviço que mapeia, seleciona, antecipa e explica a ciência produzida no país para a imprensa nacional cadastrada.
Ver Agência BORI • Ciência em todas as editorias.

1 Ver https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2021
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pública da ciência é pautada por isso. São eles: i) Como os jornalistas encontram e escolhem suas

fontes?; ii) Quem são os cientistas que têm voz na imprensa? e iii) Quais são as principais dificuldades

enfrentadas pelos cientistas na disseminação científica?

Em relação ao perfil, é importante ressaltar que a grande maioria dos respondentes se

autodeclarou branca - mais de 80% nos dos grupos, com destaque ao fato de que não houve nenhum

respondente negro do grupo de cientistas. Além disso, houveram respondentes de todas as regiões do

Brasil, mas com notável predomínio da região Sudeste. Vale destacar que o projeto de pesquisa foi

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais da

Universidade Estadual de Campinas (CEP-CHS/Unicamp), em agosto de 2021, com Certificado de

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 50704821.3.0000.8142.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A análise das respostas nos permitiu chegar a três principais eixos de análise, encontrados a

seguir:

i) Como os jornalistas encontram e escolhem suas fontes?

Gráfico 1: Principais fontes de especialistas para jornalistas

Uma importante questão ao se estudar a percepção de jornalistas sobre a divulgação científica

brasileira é entender onde e como eles encontram suas fontes, ou seja, os especialistas que vão ser

entrevistados em suas reportagens e que terão voz dentro da imprensa nacional. O gráfico 1, mostrado

acima, indica que a principal fonte de busca por especialistas é a assessoria de imprensa, seja de

universidades e institutos de pesquisa ou empresas e ONGs. Esse dado indica uma notória influência

das assessorias de imprensa sobre o trabalho dos jornalistas de ciência, uma vez que se apresenta

como alternativa mais escolhida frente a outros mecanismos de busca, como procura por especialistas

que o jornalista já conhece e plataformas como Currículo Lattes e Google, por exemplo. Além disso, ¼

das respostas indicam busca de contato e indicações por meio de especialistas que já conhecem,

mostrando que pode haver uma concentração de poucos especialistas sendo acionados várias vezes,

o que implica numa baixa diversificação de fontes e vozes na imprensa.
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Gráfico 2: Principais critérios de escolha de especialistas para jornalistas

Em relação à escolha por especialistas, o Gráfico 2 traz importantes conclusões: critérios

relacionados à status - como o renome do cientista no meio acadêmico - são mais importantes, para os

jornalistas, do que critérios como região, gênero e cor, e das próprias indicações das assessorias de

imprensa. Isso mostra que os jornalistas estão mais preocupados em dar voz a uma fonte com alta

notabilidade e status, do que especialistas que sejam de sua região, estado ou cidade, ou ainda

minorias como mulheres e negros. Isso também é reafirmado ao se olhar para o critério “diversificar

fontes”, que recebeu menos de 5% das respostas. Assim, para os jornalistas, o status de um

especialista ocupa um papel mais importante do que indicações e critérios de inclusão e diversificação.

Por último, mais de 15% das respostas indicam preferência em entrevistar especialistas de sua rede

de contato - ou seja, que os jornalistas já conhecem e têm contato - apoiando a hipótese de que

apenas um pequeno grupo específico de especialistas têm voz na imprensa.

ii) Quem são os cientistas que têm voz na imprensa?

Gráfico 3: Frequência de acionamento de cientistas por jornalistas no período de um ano

Como visto no tópico acima, os dados apontam para uma concentração de poucos cientistas

aparecendo na imprensa. Isso é corroborado pelo Gráfico 3, mostrado acima, que indica que cerca de
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metade dos cientistas entrevistados nunca foi procurada por jornalistas, enquanto uma pequena

parcela dos respondentes - pouco mais de 10% - foi acionada mais de dez vezes. Esses dados

indicam que, mesmo com uma diversidade de cientistas à disposição, os jornalistas escolhem sempre

os mesmos - o que pode estar relacionado ao dado de que o principal critério utilizado por jornalistas

ao escolher uma fonte é o renome no meio acadêmico (i. Como os jornalistas encontram e escolhem

suas fontes?). Assim, cientistas renomados estariam sendo acionados repetidamente por jornalistas, e

consequentemente, aparecendo na imprensa. Além disso, quando olhamos para o perfil desse

pequeno grupo, encontramos um padrão: a maioria é homem, branco e do estado de São Paulo.

Assim, os poucos cientistas que têm voz na imprensa representam um grupo homogêneo e não

diverso.

iii) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos cientistas na disseminação
científica?

Gráfico 4: Principais dificuldades encontradas na interação com a imprensa segundo cientistas

Mapear as dificuldades enfrentadas pelos cientistas é outro importante mecanismo para

entender as demandas e necessidades desse cenário. A principal dificuldade indicada pelo grupo em

relação à interação com a imprensa é a falta de preparo dos jornalistas - seja em entender ou escrever

sobre ciência. Em segundo lugar está a falta de valorização da divulgação científica por agências de

fomento: ao considerar a divulgação como parte do trabalho de cientistas, as agências de fomento

podem contribuir para que os cientistas se sintam incentivados e motivados a realizarem tais ações,

facilitando o diálogo entre ciência, imprensa e sociedade. Por último, a ausência de assessoria de

imprensa representa outro importante fator que dificulta a interação entre cientistas e jornalistas,

indicando, mais uma vez, o papel das assessorias de imprensa como peça-chave, já que são de

grande utilidade tanto a cientistas, como a jornalistas (i. Como os jornalistas encontram e escolhem

suas fontes?).

CONCLUSÕES:
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A análise das respostas de jornalistas e cientistas nos permitiu chegar a importantes

conclusões sobre as demandas do jornalismo de ciência e da disseminação científica no Brasil.

Primeiramente, vimos que as assessorias de imprensa são parte fundamental da disseminação

científica nacional, tanto para jornalistas quanto para cientistas, formando uma ponte de comunicação

entre a ciência produzida no país e a imprensa; Outro importante insight foi o fato de a diversidade

(cor, gênero e região) ser um fator secundário na escolha de pautas e de especialistas para

reportagens jornalísticas, sendo sobreposta por critérios como status e renome. Seguindo nessa linha,

os dados mostram, ainda, que existe uma concentração de poucos cientistas dialogando com a

imprensa, e consequentemente, com o público - ou seja, a percepção pública da ciência é, atualmente,

pautada por um pequeno, específico e não diverso grupo de cientistas. Por último, os cientistas

enfrentam como principais problemas na interação com a imprensa a falta de preparo dos jornalistas

ao lidar com temas científicos e a ausência de valorização da disseminação científica por agências de

fomento. Apesar de restrita a um grupo específico de jornalistas e cientistas, a presente pesquisa traz

um retrato do cenário da disseminação científica no país, com importantes conclusões sobre esse

processo que podem ser estendidas a toda a comunidade de jornalistas de ciência do país. Os

próximos passos são aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre o perfil dos cientistas que têm

voz na imprensa e entender quais são as bases da falta de diversidade nesse campo, buscando um

maior entendimento sobre o cenário da disseminação científica nacional e de como melhorá-lo.
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