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RESUMO 

Apresenta como temática central a comunicação científica e suas vertentes de popularização. 
Objetiva-se, teoricamente, debater a comunicação científica contemporânea e, empiricamente, 
produzir um panorama do tratamento do jornalismo em agribusiness a respeito das questões 
relativas ao rural e à ciência, tecnologia e inovação. Investiga o tema jornalismo científico a 
partir de reportagens de capa do Suplemento do Campo, encarte do jornal O Popular, 
publicadas entre 1988 e 2015, por meio da análise de conteúdo qualiquantitativa. Conclui-se 
pecuária como assunto prioritário, enfoque na produtividade, preferência por entrevistados 
vinculados a empresas privadas, quando de locais de produção científica, fontes ligadas à 
Embrapa, Emater e universidades, destaque para a Universidade Federal de Goiás, 
silenciamento de mulheres como fontes, matérias referentes à Goiânia e arredores ou a 
municípios com destaque para a agroindústria, pouca utilização dos termos ciência e 
inovação, uso recorrente da expressão nova tecnologia.    

Palavras-chave: Comunicação Científica; Divulgação Científica; Jornalismo Científico; 
Jornalismo em Agribusiness; Suplemento do Campo. 



ABSTRACT 

It presents scientific communication and its popularization sides as a central theme. The 
objective is to theoretically debate contemporary scientific communication and, empirically, 
produce an outlook on the treatment of journalism in agribusiness in regard to matters related 
to the rural and to science, technology and innovation. It investigates the theme of scientific 
journalism from news reports published in Suplemento do Campo, from O Popular 
newspaper, between 1988 and 2015, through a quali-quantitative content analysis. It 
concludes stockbreeding as a priority subject, focus on productivity, preference for 
interviewees linked to private businesses, when from locations of scientific production, 
sources connected to Embrapa, Emater and universities, emphasis on Universidade Federal de 
Goiás, silencing of women as sources, articles referring to Goiânia and surroundings or to 
cities with prominence of agribusiness, minimal use of the terms science and innovation, 
recurring use of the expression new technology. 

Key words: Scientific Communication; Science Popularization; Scientific Journalism; 
Journalism in Agribusiness; Suplemento do Campo.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O esquema da comunicação científica é amplo e complexo. Há a comunicação de 

cientistas com cientistas, bem como com técnicos de laboratório, com fontes da pesquisa, com 

editoras, com editores, com governos, com avaliadores e pareceristas de agências de fomento 

à pesquisa, com jornalistas, com a população e com uma série de outros atores. 

Cientistas precisam estabelecer constante comunicação com demais cientistas para 

debater teorias, construir pesquisas, questionar dados, refutar paradigmas. O 

compartilhamento integra o ethos científico. Para tanto, o conhecimento científico é 

compartilhado extrapares e intrapares. 

Com foco nos objetivos propostos, este trabalho incide, especificamente, na 

comunicação que ocorre entre cientistas e, sobretudo, na que sucede entre cientistas e 

sociedade, mediada pelo jornalismo. A investigação foca no papel do jornalismo em 

agribusiness na democratização da ciência. 

 Há a comunicação científica tradicional, baseada nas relações internas da comunidade 

científica. Entretanto, na contemporaneidade, existem notáveis esforços para ampliar o 

círculo, por meio da comunicação externa, cujo objetivo é pôr-se em contato também com a 

sociedade. 

O jornalismo é um dos coautores que promovem o contato entre cientistas e a 

população. Sendo o jornalismo científico um gênero especializado que proporciona 

aproximação mútua entre comunidade científica e sociedade. Discussões subjacentes são 

apresentadas no decorrer do trabalho. 

O fosso que distancia a sociedade de questões científicas é tema que deve ser discutido 

e repensado. Faz-se necessário debruçar-se sobre os fundamentos de uma ciência mais 

próxima da sociedade, abrangendo, explicitamente, no âmbito desta pesquisa, sua 

popularização. 

A inclusão da sociedade no processo de comunicação da ciência transpõe o 

conhecimento científico para além das fronteiras das universidades, dos laboratórios e dos 

centros de pesquisa, fazendo-o chegar às escolas, aos escritórios, às residências; enfim, ao 

cotidiano das pessoas. 

 Assim, entende-se que há desdobramentos entre ciência e cidadania. A ciência pode 

contribuir para a sociedade e vice-versa. A participação da sociedade no debate de questões 

relacionadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) associa-se também aos conceitos de 

cidadania, ampliando direitos e combatendo exclusões. 
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 O jornalismo científico, inclusive, aponta parâmetros para os governos criarem leis, 

balizarem políticas públicas, aplicarem verbas e administrarem os interesses públicos. Não é à 

toa que, considerando o expediente das assessorias de comunicação de órgãos de governo, a 

clipagem costuma ser a primeira tarefa executada.  

As matérias publicadas na imprensa impactam não só nas estratégias de governo, mas 

contribuem para a formação da opinião pública a respeito de assuntos diversos, incluindo os 

líderes de opinião. Além disso, a própria comunidade científica também se inteira por meio de 

matérias jornalísticas. 

 A pesquisa, teórica e empírica, visa responder a pergunta: em que medida o jornalismo 

populariza a ciência no âmbito de questões rurais? O corpus trata de 265 reportagens de capa 

do Suplemento do Campo – caderno do jornal O Popular especializado em agronegócio – 

publicadas entre 1988 e 2015. A metodologia empregada é a análise de conteúdo 

qualiquantitativa. 

 A agropecuária tem destacada importância econômica, social e política, no cenário 

nacional e estadual. Goiás ostenta2 o feito do agronegócio ser responsável por 28% do PIB 

estadual e de, comparando ao demais estados da Federação, ser o maior produtor de sorgo, 

terceiro maior rebanho bovino, quarto maior produtor de leite, quinto maior rebanho suíno e 

sexta maior produção de aves.  

Recortou-se também uma série de exemplos que demonstram a importância da 

agropecuária e de temas subjacentes para a comunidade científica, bem como que simbolizam 

a popularização da ciência e a relevância de investigar suas interrelações. 

 A American Association for the Advancement of Science (AAAS)3, uma das maiores 

sociedades científicas do mundo, cujo lema é “avançando a ciência, servindo a sociedade”, 

responsável pela publicação da revista semanal Science, ressalta agricultura, comida e 

recursos renováveis como uma de suas 24 seções de interesse.  

Ainda sobre a importância internacional de debates científicos acerca de questões 

rurais, há o Prêmio Mundial de Alimentação, conhecido como Nobel de Agricultura. Tal 

premiação – que simboliza o esforço para que as informações científicas cheguem à sociedade 

– reconhece pesquisadores que aspiram não só o aumento da produtividade, mas a qualidade e 

disponibilidade dos alimentos.  

                                                 
2 Disponível em: <www.goiasagora.go.gov.br/agronegocio-representa-28-do-pib-goiano>, 
<www.goias.gov.br/paginas/invista-em-goias/setores-de-negocios> e <www.goiasagora.go.gov.br/agricultura-e-
pecuaria-impulsionam-economia-goiana>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
3 Disponível em: <www.aaas.org/sections>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) administra o 

International System for Agricultural Science and Technology (Agris)4, um banco de dados 

global que concentra informações bibliográficas sobre ciência e tecnologia em agricultura, 

assim como assuntos relacionados.  

Agricultura foi tema do Prêmio Jovem Cientista 2014, promovido pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que “reconhece estudantes e 

pesquisadores que propõem soluções inovadoras para os principais desafios brasileiros”5. 

 Contudo, na área das ciências da comunicação, questões referentes ao rural contam 

com baixo número de estudos, além de haver pouca investigação a respeito do jornalismo em 

agribusiness evidenciando dilemas científicos. Fato é a necessidade de aprofundamento, visto 

que o jornalismo é importante na comunicação entre comunidade científica e sociedade, bem 

como pode promover a cidadania. 

 Este trabalho é dividido em três capítulos. O capítulo Comunicar é Preciso trata da 

comunicação científica tradicional e contemporânea, seguido de panorama histórico e 

exemplos notáveis de aproximação entre ciência e sociedade, prossegue debatendo a 

dicotomia da exclusão pelo conhecimento e da popularização científica na promoção da 

cidadania, expõe novos atores e o papel do jornalismo científico. 

Difusionismo na Agropecuária Brasileira é o capítulo que exibe um quadro da 

aplicação da CT&I e da estrutura agrária, aponta conceituação e breve trajetória histórica das 

questões agrária e agrícola, dimensão dos atores que compõem a zona rural e remata na 

problemática da cidadania em ambiente rural. 

 Análise de Dados apresenta resultados e discussões a partir da investigação empírica. 

Este trabalho busca contribuir para o debate da importância dada às questões científicas pelo 

jornalismo em agribusiness, bem como o fluxo de comunicação, desde os ambientes de 

pesquisa, até as páginas do jornal.  

  

                                                 
4 Disponível em: <http://agris.fao.org>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
5 Disponível em: <www.jovemcientista.cnpq.br>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
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2 INVESTIGAÇÃO 

  

 A pesquisa visa responder a pergunta: em que medida o jornalismo populariza a 

ciência no âmbito de questões rurais? A investigação é realizada a partir de reportagens que 

são relevantes para a discussão de assuntos relativos, ao mesmo tempo, à Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CT&I) e agropecuária. 

 A hipótese é que as matérias são relacionadas a questões agrícolas e apropriam-se da 

aplicação tecnológica para fomentar aspectos comerciais e mercadológicos, em detrimento do 

conceito amplo de ciência, dos aspectos sociais de popularização científica e da missão cidadã 

do jornalismo científico. Por consequência, é preciso explorar, com mais profundidade, os 

conteúdos. 

 

Resta saber até que ponto as iniciativas de divulgação científica têm auxiliado na 
ampliação do exercício da cidadania, possibilitando uma escolha informada sobre as 
opções e os padrões de desenvolvimento científico-tecnológico, ou se, ao contrário, 
elas têm contribuído para criar necessidades artificiais impostas por modelos 
sociotecnocráticos e mercantis hegemônicos? (ALBAGLI, 1996, p. 403) 

 

 Com base na fundamentação, faz-se necessário pesquisar a dimensão do jornalismo 

em agribusiness na promoção da cidadania científica. Se o jornalismo propõe discussões 

diversificadas acerca de CT&I e contribui para a democratização do conhecimento científico 

ou prende-se a modelos hegemônicos e difusionistas. 

 Acrescenta-se a justificativa, a carência de estudos locais e regionais, na área da 

ciência da comunicação, relacionados ao jornalismo em agribusiness. Ainda que Goiás seja 

marcado, em diversas acepções, pela agropecuária. Ademais, o próprio jornalismo científico 

conta com um baixo número de estudos6 desenvolvidos em universidades goianas.  

 O objetivo geral é fazer uma apreciação do conteúdo, a fim de construir apontamentos 

acerca da popularização científica e dos desdobramentos para cidadania. Os objetivos 

específicos giram em torno da produção de um panorama do tratamento do jornalismo em 

agribusiness a respeito de questões de interlocução entre CT&I e ruralidade. 

 A escolha do jornal leva em consideração que O Popular é o mais antigo periódico 

goiano em circulação, divulgando desde 3 de abril de 1938, uma “ampla cobertura regional, 

                                                 
6 Investigação prévia, considerando os anais da Intercom, de 2010 a 2014, identificou apenas um artigo 
elaborado em universidade goiana – UFG – debatendo jornalismo científico. MARICATO, João; MENDES, 
Marina. Conceitos, tendências e atores envolvidos na divulgação científica: considerações a partir das pesquisas 
apresentadas na Intercom. Liinc em Revista, v. 11, n. 2, p. 461 – 474, 2015.  
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nacional e internacional com destaque para Goiânia”7. O jornal contribui para a formação de 

opinião de parte significativa da população do Estado e da Capital. 

 Em termos de circulação8, O Popular é o segundo maior jornal goiano – só fica atrás 

do Daqui – e o 32º brasileiro, contando com média de 30.389 jornais circulando por dia. 

Ademais, O Popular pauta e influencia a imprensa local e regional, bem como é fonte de 

informação para a sociedade em geral, para a comunidade científica, bem como para 

governos.  

 O perfil9 de leitores de O Popular é composto: 51% de homens e 49% de mulheres; 

45% da classe B (de cinco a 15 salários mínimos); 40% da classe C (de três a cinco salários 

mínimos); 8% da classe A (mais de 15 salários mínimos); 7% das classes D (um a três salários 

mínimos) e E (até um salário mínimo); 32% têm ensino médio completo; 19% superior 

completo; 16% superior incompleto; 16% fundamental incompleto; 11% médio incompleto; 

6% fundamental completo; 78% de leitores de jornais quality10 da região metropolitana de 

Goiânia leem o jornal. 

 O jornal O Popular integra um mix de mídia da Organização Jaime Câmara (OJC), que 

conta ainda com os jornais Daqui e Jornal do Tocantins, bem como com emissoras de 

televisão filiadas à Rede Globo, emissoras de rádio, mídias eletrônicas, entre outros. A OJC é 

o maior conglomerado de mídia do Centro-Oeste e “uma das maiores plataformas crossmidia 

do Brasil”11. 

 A opção pela análise, especificamente, do Suplemento do Campo é a consistência de 

matérias envolvendo CT&I em esfera rural.  Deve-se frisar ainda que, segundo o Portal do 

Jornalismo Científico, “o jornalismo em agribusiness, denominação moderna do jornalismo 

agrícola (...) é um caso particular do jornalismo científico”12.  

 O Suplemento do Campo trata-se de ímpar caderno, da imprensa goiana tradicional, 

especializado em agropecuária. A intenção também é regionalizar a pesquisa, estudando o 

jornalismo científico produzido e divulgado em Goiás. Visto que, a agropecuária, além de 

figurar como setor de grande importância para a economia brasileira, é motor da economia 

goiana e tem influência na dinâmica social e política.  

                                                 
7 Disponível em: <www.opopular.com.br>. Acesso em: 12 fev. 2013. 
8 Dados do levantamento “Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por ano”, referente ao ano de 2014. 
Disponível em: <www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/#>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
9 Disponível em: <www.opopular.com.br/pdf/midiakit-opopular-impresso-v1.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
10 Termo utilizado em oposição aos jornais populares, os jornais quality, entre outras características, priorizam 
textos mais extensos. 
11 Disponível em: <www.gjccorp.com.br/#/grupo/quemsomos>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
12 Disponível em: <www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/conceitos/jornalismocientifico.php>. 
Acesso em: 17 abr. 2016. 
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 Economicamente, Goiás é referência nacional na produção de algodão, cana-de-

açúcar, grãos – especialmente, soja sorgo e milho – bem como de aves, suínos, rebanho 

bovino e leite. O prestígio social do setor vigora desde a formação do Estado. Exemplo da 

influência política é o número de políticos goianos na bancada ruralista. Logo, abordar a 

agropecuária, a partir de um jornal goiano, torna-se um instigante celeiro de análises e de 

resultados. Lembrando ainda que: 

 

A questão agrária se alia hoje a uma série de “outras” questões, como a questão 
energética, a questão indígena, a questão ecológica, a questão urbana e a questão das 
desigualdades regionais. Ou seja, a questão agrária permeia hoje uma série de 
problemas fundamentais da sociedade brasileira. (SILVA, 1981, p. 104) 

 

 Portanto, os assuntos debatidos no Suplemento do Campo são importantes não só por 

tratar de questões, eminentemente, rurais, mas também para compreender, inclusive, aspectos 

que incidem nas dinâmicas urbanas. Afinal, há uma complementação, o rural capilariza-se e 

atinge as questões urbanas e vice-versa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Metodologicamente, utiliza-se a técnica da pesquisa bibliográfica, documentação 

indireta, de fontes secundárias. O corpus trata de matérias informativas (reportagens) 

divulgadas pelo Suplemento do Campo, do Jornal O Popular. 

 O método empregado para análise de texto é análise de conteúdo. A pesquisa é 

qualiquantitativa, busca tanto uma descrição sistemática da mensagem quanto uma construção 

de indicadores objetivos e quantitativos; são analisados tanto os atributos de um conteúdo 

quanto a frequência vocabular, a partir da classificação e agregação dos dados em categorias 

de análises: 

• Temas 

Quais os assuntos prioritários a respeito de questões rurais que o jornalismo científico 

lança luz. Essa análise permite expor os temas, assim como os valores-notícia 

inerentes à elaboração temática das reportagens.  

• Entrevistados 

Análises do fluxo de comunicação científica, a partir da verificação de quais grupos 

consolidam-se como líderes de opinião. Com isso, é possível discutir os valores-

notícia a respeito de quais grupos o jornalismo contribui para a legitimação enquanto 

fontes de informação. 

• Municípios 

Sobre quais municípios goianos as matérias fazem referência. A partir dessa 

investigação, é viável evidenciar os valores-notícia na escolha da localidade para 

ambientar a reportagem 

• Termos 

Investigação do emprego e da ótica de qualificação dos termos ciência, tecnologia e 

inovação. Com tal elucidação é plausível discutir o enfoque e as intencionalidades 

atinentes à utilização e adjetivação dos vocábulos.  

 

 Portanto, são verificados os critérios inexplícitos de valores-notícia, os enfoques e 

indícios de propósitos. Para Wolf (1999), os valores-notícia estão ligados ao newsmaking e à 

noticiabilidade, referentes aos critérios subjacentes à elaboração de uma notícia ou 
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reportagem, sendo os requisitos que determinam a importância de um fato para a imprensa 

reportá-lo.  

  “A AC nos permite reconstruir indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, 

e estereótipos das pessoas. Considerando os textos como uma força sedutora, os resultados da 

AC são variáveis independentes, que explicam coisas” (BAUER; GASKELL, 2000, p. 192). 

Visa-se, qualitativamente, o que é dito e da forma que é dito, por meio de análise da 

intencionalidade. E, quantitativamente, investigar as frequências. 

 Por meio da análise de conteúdo, esta pesquisa realiza deduções lógicas das 

mensagens produzidas e divulgadas pelo Suplemento do Campo, os “contextos, interesses e 

efeitos de quem fala a partir do que foi dito. Parte-se da ideia de que, por trás da mensagem 

aparente, existe outro sentido que cabe ao investigador descobrir, procurando observar o não 

dito, ou o dito em entrelinhas” (CITELLI et. al., 2014, p. 345). 

 Para tanto, houve classificação e agregação dos dados em categorias de análises.  

Qualitativamente, a investigação infere sobre os adjetivos que acompanham os três termos: 

ciência, tecnologia e inovação.  

 Já, quantitativamente, as categorias estudadas são: temas; fontes entrevistadas, com as 

subcategorias tipo de vinculação institucional, instituições de pesquisa científica, 

universidades e gênero; municípios goianos; e frequência dos termos ciência, tecnologia e 

inovação. A contagem é, prioritariamente, simples. 

 Pormenorizando as categorias de análise, temos: sobre os temas, primeiramente, foi 

verificado e selecionado o chapéu de cada reportagem, em seguida foram detectados 

sinônimos para unificação em apenas uma nomenclatura, então os chapéus foram agrupados 

por categorias; entrevistado abrange toda pessoa cujas declarações originaram citação – direta 

ou indireta – no corpo da matéria, sendo que, independente do número de citações, cada 

pessoa foi contabilizada apenas uma vez como entrevistado, entretanto, em relação a 

entrevistados ligados a universidades, ocorre dupla contagem, pois há professor vinculado a 

mais de uma instituição; em relação aos locais, foram selecionados os municípios goianos, de 

acordo com dados atuais do IBGE, bem como excluídos ou municípios de outros estados; 

houve contabilização de cada aparição das palavras ciência, tecnologia, inovação, bem como 

de suas derivações. 

 O jornal O Popular, bem como o Suplemento do Campo, possuem acervo disponível 

on-line, na versão flip do jornal, para assinantes, abrangendo o período a partir de 2011. 

Assim, de 14 de janeiro de 2011 a 17 de abril de 2015, as matérias foram obtidas via site com 

acesso mediante assinatura. 
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 O acervo completo encontra-se microfilmado no Centro de Documentação (Cedoc) do 

jornal. Mas, recentemente, o Cedoc foi fechado para consultas externas, atendendo apenas a 

demanda interna, dos funcionários do jornal e, especificamente, para fins de consulta para 

elaboração de reportagens.  

 Portanto, não foi possível acesso ao acervo microfilmado no Cedoc. A solução foi 

utilizar o software Hermes, com o complemento Anthology, que dispõe os arquivos do Cedoc 

de O Popular, por meio dos computadores da redação, para repórteres do jornal. 

 O universo é formado por 1420 edições do Suplemento do Campo. Devido à 

impossibilidade de análise de todas as publicações, a amostragem estatística é composta por 

303 edições, seguindo a análise aleatória probabilística com nível de confiança de 95% e erro 

amostral de 5%. O cálculo amostral foi realizado com auxílio de ferramenta de cálculo13.  

 Entretanto, ao longo da obtenção do material, observou-se uma janela – de 1º de 

janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009 – em que não há arquivamento das edições. Assim, 

foram suprimidos os anos de 2007 a 2009, em que 38 edições14 foram sorteadas. Reforçando 

que a amostra (final) analisada é composta por 265 edições e o nível de confiança é superior a 

90%, mantido erro amostral de 5%.  

 Destarte, ao utilizar essa metodologia de levantamento dos dados, podem-se 

generalizar, com alta margem de confiabilidade, os resultados identificados. Ou seja, os dados 

retratam a perspectiva do Suplemento do Campo sobre as questões e hipóteses levantadas, 

durante o período, com um erro controlado. 

 

Tabela 1 – Edições probabilisticamente selecionadas e analisadas do Suplemento do Campo 

Ano Edições 
1988 1, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 36, 38, 47, 49, 
1989 55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 78, 82, 88, 98, 
1990 106, 114, 121, 136, 139, 145, 147, 153, 
1991 157, 183, 187, 189, 194, 198, 199, 201 
1992 213, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 234, 235, 242, 243, 249, 255, 256, 
1993 258, 259, 266, 267, 268, 273, 276, 281, 291, 292, 295, 304, 
1994 314, 317, 339, 344, 347, 355, 357,  
1995 361, 367, 369, 372, 374, 393, 404, 406, 
1996 412, 414, 415, 417, 418, 419, 424, 426, 436, 438, 439, 440, 442, 443, 447, 456, 463, 
1997 467, 472, 477, 479, 486, 492, 494, 495, 506, 

                                                 
13  SANTOS, Glauber Eduardo de Oliveira. Cálculo amostral: calculadora on-line. Disponível em: 
<www.calculoamostral.vai.la>. Acesso em: 30 set. 2015. 
14 Edições: 989, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1009, 1003 1022, 1023, 1024, 1029, 1032, 1034, 1036, 1037, 
1041, 1044, 1054,  1057,  1064,  1077,  1078, 1083, 1086,  1091, 1093,  1097,  1106, 1108,  1109, 1110,  1111, 
1113, 1123, 1124, 1139 e 1140. 
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1998 519, 522, 524, 525, 531, 550, 553, 554, 558, 564, 566, 568, 
1999 594, 600, 
2000 630, 634, 639, 641, 642, 653, 656, 657, 665, 
2001 676, 684, 693, 695, 697, 703, 706, 720, 721, 723, 
2002 731, 736, 737, 739, 740, 744, 746, 755, 758, 759, 762, 769, 772, 774, 
2003 777, 779, 780, 781, 793, 797, 799, 802, 803, 809, 810, 811, 816, 821, 825, 828, 
2004 837, 847, 853, 858, 862, 868, 871, 873, 875, 876, 880, 
2005 882, 883, 886, 889, 890, 892, 901, 908, 916, 917, 929, 
2006 935, 936, 939, 942, 949, 952, 960, 961, 964, 965, 969, 970, 973, 974, 975, 977, 981, 

983, 985, 
2010 1151, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1182, 1187, 1195, 
2011 1198, 1200, 1201, 1207, 1223, 1225, 1228, 1229, 1230, 1243, 
2012 1249, 1253, 1256, 1259, 1264, 1265, 1267, 1274, 1277, 1287, 1290, 1292, 1296, 
2013 1324, 1331, 1334, 1336, 1338, 1347, 1350, 
2014 1353, 1358, 1368, 1370, 1376, 1377, 1382, 1383, 1395, 1399, 1400, 
2015 1418, 1420. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 

 

 As análises restringiram-se às reportagens de capa do suplemento – incluindo chapéu, 

título, subtítulo, reportagem, entertítulo e correlatas – considerando tratar-se do assunto de 

maior destaque do jornal, o de maior impacto. Optou-se por excluir da investigação, fotos, 

legendas e infográficos.  

A análise não foi apoiada por ferramentas de localização de palavras. Visto que, as 

edições acessadas via flip estão como arquivo de imagem. Já nas obtidas mediante software 

Hermes, apesar de serem dispostas em pdf pesquisável, notou-se a ocorrência de casos 

ilegíveis na aplicação de reconhecimento do texto. Portanto, todas as análises foram 

realizadas mediante leitura da integralidade do material. 

 Os resultados indicam progressos tanto do ponto de vista teórico quanto empírico. 

Vislumbram-se avanços relacionados à inserção e ao aprofundamento das discussões sobre 

CT&I e sua popularização, fomentada pelo jornalismo, bem como das suas possíveis 

interfaces com as questões rurais e de cidadania. 
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4 COMUNICAR É PRECISO 

   

Os cientistas precisam se comunicar. A comunicação é vital para que o conhecimento 

não se perca, tenha vida-longa, bem para que seja compartilhado e, com isso, seja verificado, 

repensado, modificado, reconstruído, aprimorado e para que reverbere na sociedade. 

Há uma máxima na comunidade científica, que a ciência só existe porque há 

comunicação. Bunge (1997, p. 9, tradução nossa) diz que “o conhecimento científico é 

comunicável, não é inefável, mas expressável”, Meadows (1999, p. VII) que “a comunicação 

situa-se no próprio coração da ciência”, Vogt (2006, p. 62) que “a ciência é fundamentalmente 

comunicação”. 

É a própria comunicação responsável pelo estabelecimento de uma comunidade 

científica. Sobre a comunidade científica, “ela é formada por aquelas pessoas que se dedicam 

à pesquisa científica como profissão, cujas carreiras estão vinculadas a sua capacidade de 

produzir novos conhecimentos e de obter apoio a este trabalho” (SCHWARTZMAN, 2008, p. 

48). 

Para produzir conhecimento, bem como para a obtenção de apoio é necessário diálogo 

contínuo. O desafio de se fazer ciência está na comunicação com o outro, a fim de validar ou 

contestar ideias e para alcançar suporte que permita o desenvolvimento da pesquisa. 

Em nível de ciência, a comunicação culminou na descoberta da síntese da amônia e da 

fixação do nitrogênio que alterou, definitivamente, a agricultura, possibilitando ampla 

produção de fertilizantes nitrogenados, sem necessidade de retirar nitrogênio reativo de 

reservas naturais. 

No âmbito da tecnologia, que drones – veículos aéreos não tripulados e controlados 

remotamente – fossem criados e, assim, utilizados, entre outras tarefas, para analisar 

plantações, demarcar área de plantio, acompanhar pastagem, vigiar animais e testes, inclusive, 

para pulverização aérea. 

Já pensando na inovação, a comunicação permitiu que os pesados e enormes 

computadores usados nos laboratórios das universidades, na década de 1960, fossem 

transformados em computadores pessoais, notebooks, tablets e smartphones, permitindo 

controle da safra e acompanhamento preciso dos rebanhos. 

 Por opção estilística, o termo referido, prioritariamente, é ciência. Fala-se em ciência 

moderna, compreensão pública da ciência, comunicação científica, comunidade científica, 

conhecimento científico, jornalismo científico, popularização científica, revolução científica, 
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etc. Entretanto, em todos esses exemplos, a ciência não é objeto exclusivo; a tecnologia e, 

mais recentemente, a inovação são também abordadas. 

Ciência, Tecnologia e Inovação são unidas na sigla CT&I. Isso evidencia que os 

termos não são sinônimos. Trata-se de três conceituações distintas, com definições e 

características próprias. Certamente existem aproximações e, inclusive pelo motivo de 

estarem, costumeiramente, relacionados, emergem confusões.  

 Em linhas gerais, a ciência é relativa à sistematização de ideias e fatos, às 

investigações de fenômenos, aos conhecimentos fundantes produzidos a partir de métodos 

racionais. “A ciência pode ser entendida como o conhecimento sobre a natureza, o homem e a 

sociedade” (DUARTE; BARROS, 2003, p. 48). 

A ciência passou por diversas fases, iniciando pelo conhecimento das Culturas 

Antigas, passando pela Idade Média (séc. V – XV), Renascimento (séc. XIV – XVII), até 

chegar à Era Moderna (séc. XVII – atualmente). 

 Os homens e as mulheres das Culturas Antigas são atores dos primórdios do 

conhecimento científico. Para fins práticos e espirituais, os povos antigos desenvolveram a 

agricultura, arquitetura, astronomia, domesticação de animais, geometria, matemática, 

medicina, pecuária, bem como inúmeros aparatos tecnológicos. 

 Ainda no neolítico, observou-se que onde os grãos colhidos caíam na terra nasciam 

plantas; logo, iniciou-se a agricultura. Experimentou-se também a domesticação de animais, 

como cavalo, gado e ovelhas para fins de transporte e obtenção de carne e peles com menos 

esforço que o necessário para a caça; originando a pecuária. 

 Árabes, assírios, astecas, babilônios, celtas, chineses, egípcios, fenícios, germânicos, 

gregos, incas, indianos, maias, macedônicos, persas, romanos, sumérios, turcos-otomanos, 

entre outros, são conhecidos exemplos de civilizações antigas, que contribuíram para o 

desenvolvimento da ciência. 

 A Idade Média, apesar de ser tachada de Idade das Trevas, também vivenciou 

experimentações científicas, primórdios de metodologias, mudança de paradigmas, bem como 

a produção de instrumentos tecnológicos. Em especial, nesse período, o Islã e a Europa 

ocidental abraçaram a ciência. 

 A economia feudal era baseada na agricultura. Houve aumento de produtividade com o 

cultivo de novas áreas e com melhoria nas técnicas de plantio, como a rotação de culturas, 

aprimoramento do arado, instalação de moinhos de vento.  

Foi o período de origem do campesinato, de surgimento de uma classe de camponeses 

dedicada a atividades de agropecuária. Na pecuária, o gado começou a ser utilizado como 
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tração para o arado e foi-se aproveitando melhor os animais, em relação aos derivados 

alimentícios. 

 O Renascimento foi o grande provocador da Revolução Científica15 e, por 

conseguinte, da Ciência Moderna, a partir da metodologia científica. O método delimita o 

modo da obtenção do conhecimento, permitindo a criação de parâmetros que busquem a 

racionalidade. Por consequência, o emprego do método científico distanciou a ciência da 

religião. 

 

No plano cultural, o Humanismo e o Renascimento abriram espaço para novas 
indagações sobre a natureza física. Do ponto de vista político e econômico, assistiu-
se então a uma verdadeira “revolução comercial” e à ascensão da classe burguesa, 
que iria estimular o desenvolvimento da ciência e das técnicas. (ALBAGLI, 1996, p. 
396). 
 

 A Revolução Científica promoveu profundas alterações no modo de fazer ciência. As 

transformações também foram ao encontro da esfera política, econômica, comercial e 

incorporando na social. 

Não há como fazer ciência se o conhecimento estiver preso apenas a laboratórios ou a 

estudos cheirando a mofo, guardados em gavetas. O compartilhamento – assim como 

universalismo, desapego material e ceticismo organizado – é uma norma mertoniana, um 

imperativo moral, que a comunidade científica adota. 

 Para Merton (2013), compartilhamento/comunismo, refere-se ao partilhamento dos 

avanços científicos; universalismo é a obediência a critérios impessoais e universais; 

desinteresse/desapego indica a negação ao interesse próprio; e ceticismo sistemático 

organizado é a submissão à avaliação da comunidade científica. Para tanto, a comunicação 

intensa e sistemática é um traço característico da comunidade científica.  

“Os cientistas dizem freqüentemente a redatores de ciência que um trabalho não é 

ciência até que seja revisto por outros cientistas, profissionais igualmente capacitados, e 

publicados na literatura científica” (BURKETT, 1990, p. 7). Portanto, a comunicação é 

condição essencial para se reputar a ciência. 

 Na literatura, em especial no paradigma pós-guerra, é recorrente a separação entre 

ciência/pesquisa básica e ciência/pesquisa aplicada com base em suas motivações e 

finalidades. “Enquanto a pesquisa básica procura ampliar o campo do entendimento 

                                                 
15 A Revolução Científica foi um processo que se iniciou, na Europa, no século XVI. Entretanto, no continente 
Americano seus desdobramentos chegaram cerca de cem anos depois. 
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fundamental, a pesquisa aplicada volta-se para alguma necessidade ou aplicação por parte de 

um indivíduo, de um grupo ou da sociedade” (STOKES, 2005, p. 24). 

 Exemplificando ciências básicas e aplicadas temos que “a engenharia é física e 

química aplicadas, a medicina é biologia aplicada, a psiquiatria é psicologia e neurologia 

aplicadas” (BUNGE, 1997, p. 22, tradução nossa). Para Bunge (1997), a ciência básica refere-

se ao saber puro, enquanto a ciência aplicada ao saber útil, sendo que a convergência entre 

ambas é a orientação para o saber. 

 Uma corrente de cientistas argumenta que não há essa distância nítida entre 

ciência/pesquisa básica e ciência/pesquisa aplicada. Stokes (2005, p. 78) pondera que, ao 

longo do século passado, “a distinção entre ciência básica e ciência aplicada foi simplesmente 

criada no interior das universidades”. 

Para Scwartzman (2005, p. 11), sobre a produção do conhecimento técnico-científico, 

“o modo I supõe que a pesquisa parte do conhecimento básico, e depois vai para as 

aplicações”, já “o modo II, ao contrário, parte da idéia de que a distinção entre a pesquisa 

aplicada e a pesquisa básica vai desaparecendo”.  

Porto (2009, p. 28), para exemplificar sua ideia de alienação ensimesmada, fala que “a 

dicotomia entre a ciência pura e aplicada produz muitos preconceitos segundo os quais, a 

primeira é concebida para o fazer prático dos tecnólogos, enquanto a segunda, cabe aos 

epistemólogos”. 

 De qualquer forma, Bunge (1997, p. 22, tradução nossa) frisa que não se deve 

confundir ciência aplicada com tecnologia, “a tecnologia é mais que ciência aplicada: em 

primeiro lugar porque tem seus próprios procedimentos de investigação, adaptados a 

circunstâncias concretas que distanciam dos casos puros que estuda a ciência”. 

 Para Price (1976, p. 117), a respeito da tecnologia, “o produto do trabalho é, 

precipuamente, uma coisa, um produto químico, um processo, algo para ser comprado e 

vendido”. Ou seja, a tecnologia é referente à técnica, de ordem material, um produto ou algum 

processo resultante em produto.   

 É possível o desenvolvimento tecnológico sem o avanço da ciência e isso ocorre de 

forma recorrente. Ilustra esse não fluxo causal, o fato de muitas invenções tecnológicas terem 

surgido a partir de erros ou acasos e não precedidas de conhecimento fundante. Parte da 

explicação a respeito da confusão entre os termos ciência e tecnologia é de ordem histórica e 

paradigmática. 
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Paradigma do pós-guerra é sua premissa de que fluxos como os que soem ocorrer 
entra a ciência e a tecnologia se dão sempre num mesmo e único sentido, da 
descoberta científica para a inovação tecnológica; ou seja, que a ciência é exógena à 
tecnologia, pouco importando quão múltiplos e indiretos possam ser os caminhos 
que as ligam. (STOKES, 2005, p. 42) 
 

 A tecnologia pode ser derivada da ciência. Entretanto, a tecnologia não é derivada, 

exclusivamente, da ciência. O processo não é linear. Ciência e tecnologia não são 

dependentes. Esse paradigma foi superado.  

“A clássica crença de que a ciência se desenvolve de modo linear, seguindo um 

progresso cumulativo e natural dos conhecimentos, é hoje radicalmente questionada” (VOGT, 

2006. p. 34). Se a ciência por si só não é linear, o que dirá sua relação com a tecnologia ser, 

obrigatoriamente, sequencial. 

 Entre as transformações ocorridas no período pós-guerra, está também a notável 

mercantilização das inovações. Inovação apresenta conexão com desenvolvimento 

econômico. A palavra é utilizada, com frequência, pelo mercado, visto que a inovação 

tecnológica, entre suas motivações principais, busca gerar bons resultados e aumentar a 

competitividade. 

 

O impulso fundamental que inicia e mantém a máquina capitalista em movimento 
decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, 
dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa 
capitalista cria. (SCHUMPETER, 1984, p. 112) 

 

 Inovação é uma das forças do dinamismo do sistema capitalista. A introdução de 

novidades está em constante realização, seja no contexto de novo bem, novas ideias, novas 

invenções ou novos métodos, mas, quase sempre, com finalidade comum de chegar ao 

mercado para exploração econômica. 

 Condensando a comunicação científica em um esquema, nota-se a complexidade e as 

capilaridades do processo. Cientistas estão em constante comunicação com muitos atores, seja 

com outros cientistas, com técnicos nos laboratórios das universidades, com pessoas que são 

fontes de pesquisa, com editoras, com editores, com funcionários de agências de fomento à 

pesquisa, com bibliotecários, com jornalistas, com membros de governos, com a população, 

entre outros. 

 O esquema é realizado em redes e com a participação de uma gama de atores. 

Importante ressaltar que os atores podem assumir posições diferentes em contextos distintos; 

por exemplo, em um momento um ator é caracterizado como pesquisador e em outro como 
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população ou em um momento o pesquisador é definido como autor e em outro como editor, 

entre outras inúmeras variações possíveis. 

 Seguiremos o debate apresentando uma dentre diversas possibilidades de exemplos de 

redes, esquemas e atores da comunicação científica. Para tanto, utilizamos o exemplo do 

processo de comunicação científica com atores humanos, que ocorreu para elaboração deste 

trabalho de dissertação. 

 

Figura 1 – Atores e processos envolvidos na elaboração da dissertação 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. Ilustração de Suryara Bernardi, 2015. 
 
 

 A situação mostrada na Figura 1 pode ser exemplificada com o presente trabalho de 

dissertação, em que a investigação científica foi realizada a partir, principalmente, da 

comunicação com: 

• Programa de pós-graduação que a pesquisadora está vinculada, por meio de 

recorrente diálogo com o orientador, bem como com professores, grupo de pesquisa16, 

demais alunos, pessoal da secretaria e membros da coordenação; 

                                                 
16 Lumus, grupo de pesquisas em comunicação científica. 
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• Agência de fomento17 que a pesquisa recebe apoio, por meio do envio, periódico, de 

relatórios e outros documentos; 

• Editores e avaliadores responsáveis pela avaliação de produções científicas 

desenvolvidas ao longo do mestrado, podendo ser editores de revistas científicas, 

coordenadores de grupos de trabalho de congressos ou de demais eventos científicos; 

• Bibliotecários que auxiliam no acesso a publicações, escolha de veículos para 

publicação e normalização de trabalhos; 

• Pesquisadores diversos, utilizados como fonte de informação, tendo em vista a 

bibliografia utilizada, atores participantes de eventos em que a autora também esteve 

presente, atores participantes de cursos em que a autora participou, leitores de 

materiais produzidos para a consolidação da dissertação e recorrente comunicação 

informal realizada ao longo do processo. 

 

Outros atores podem integrar o esquema. No âmbito da popularização científica, essa 

rede só se completa com a inserção da população; quando o conhecimento científico é 

compartilhado com a sociedade. Para isso, novos atores se juntam para completar, 

adequadamente, o fluxo de comunicação, como jornalistas e sociedade. 

 Este trabalho de dissertação opta por prosseguir a discussão acerca da comunicação 

científica, focando na que ocorre entre cientistas e na entre cientistas e sociedade. A partir 

desse recorte, emergem três referências conceituais dos níveis de comunicação em CT&I: 

difusão, disseminação e divulgação. 

 Tais conceitos foram propostos pelo comunicador social, Antonio Pasquali (1929 –), 

italiano de nascença, mas com a carreira profissional marcada pela atuação na Venezuela. 

Entretanto, Pasquali elaborou tal conceituação objetivando discussões universais e não 

centradas em CT&I. “A sua proposta exclui a utilização do conceito de difusão para a área de 

ciência e tecnologia, pois ele a entende como um processo caracterizado pela circulação de 

mensagens de inspiração universal, não especializadas” (BUENO, 1984, p. 13). 

 No entanto, Wilson Bueno da Costa (1948 –), professor universitário e um dos 

principais pesquisadores brasileiros em jornalismo científico, autor da primeira tese18 de 

doutorado defendida em universidade brasileira sobre jornalismo científico, revisitou as três 

                                                 
17 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). 
18 BUENO, Wilson. Jornalismo científico no Brasil: os compromissos de uma prática dependente. 1984. 364 f. 
Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1984. 
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conceituações, recusando a limitação de não especialização e promovendo a inserção nos 

debates em CT&I. 

 A categoria difusão científica, “na prática, faz referência a todo e qualquer processo ou 

recurso utilizado para a veiculação de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 1984, 

p. 14) e abarca os outros dois conceitos. Em linhas gerais, quando o público-alvo consistir em 

pesquisadores, o processo recebe o nome de disseminação científica e quando é dirigido à 

sociedade em geral, o processo é denominado divulgação científica.  

 A difusão é essencial para a legitimação da ciência, visto que é por meio desse 

processo que ocorre a avaliação pelos pares, ou seja, pelos demais pesquisadores. É também 

através da difusão que se dá a popularização da ciência, que a população em geral toma 

conhecimento sobre questões relacionadas à CT&I. 

 A disseminação científica “pressupõe a transferência de informações científicas e 

tecnológicas, transcritas em códigos especializados, a um público seleto, formado por 

especialistas” (BUENO, 1984, p. 15 – 16). Em outras palavras, é a comunicação realizada no 

âmbito da comunidade científica. 

 Bueno complementa que a disseminação científica pode ocorrer intrapares ou 

extrapares. “A disseminação intrapares caracteriza-se por: 1) público especializado; 2) 

conteúdo específico; e 3) código fechado” (BUENO, 1984, p. 16). Já a disseminação 

extrapares é formada por “especialistas que se situam fora da área-objeto da disseminação” 

(BUENO, 1984, p. 17).  

 A disseminação científica, em termos de meios técnicos e de espaços físicos, ocorre, 

tradicionalmente, ancorada, entre outros, em anais, artigos, catálogos de bibliotecas, 

dissertações, laboratórios, livros, monografias, periódicos, relatórios, revistas e teses. 

 A população em geral tem possibilidade de acesso a diversos materiais de 

disseminação científica, seja em bibliotecas, por meio da Internet ou até adquirindo 

exemplares impressos. Entretanto, mesmo com a possibilidade de acesso, o que define que 

materiais sejam de disseminação e não de divulgação é o fato de serem dirigidos, 

especificamente, para a comunidade científica. 

 O auditório da disseminação científica, normalmente, é um auditório específico ou 

individual. Santos (2000, p. 100) ressalta que o auditório específico é “composto por um 

maior ou menor número de pessoas a serem influenciadas pela argumentação” e que “uma 

determinada pessoa pode constituir o seu próprio auditório quando pondera uma decisão ou 

justifica as suas ações”. 
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O auditório dos cientistas que esse cientista pretende influenciar (a comunidade 
científica empírica) e o auditório constituído pelo próprio cientista concreto quando 
apresenta as razões que o convencem ou não daquilo que está a afirmar ou fazer (a 
comunidade individual ou comunidade interior). A praxis científica concreta realiza-
se nestes dois auditórios ou comunidades e nas trajectórias ou movimentos 
pendulares entre um e outro. (SANTOS, 2000, p. 103) 

 

 A exemplo dos auditórios abordados, esta dissertação insere-se em um auditório 

individual, ponderando decisões de fundamentação teórica e reflexões. O trabalho insere-se, 

ao mesmo tempo, em um auditório específico à medida que direciona a comunicação com a 

comunidade acadêmica e, mais especificamente, com a banca examinadora da dissertação. 

 No âmbito do auditório específico da comunidade científica, há os notáveis colégios 

invisíveis19, que “desempenham um papel principal na comunicação tanto dentro quanto entre 

os grupos. Seus contatos com outros grupos são feitos com os pesquisadores principais desses 

grupos. São essas as pessoas que, em geral, se têm em mente quando se menciona um 'colégio 

invisível'” (MEADOWS, 1999, p. 142). 

 Os colégios invisíveis são diversos e formados, normalmente, por um conciso número 

de integrantes focados em um mesmo objeto de pesquisa e que estão em constante 

comunicação, seja através de canais formais ou informais.  

 “Em minha opinião, embora o auditório universal continue a ser o enquadramento 

global da apresentação técnica dos argumentos científicos, para o cientista concreto ele é 

muito menos importante do que dois outros auditórios particulares [individuais e específicos]” 

(SANTOS, 2000, p. 102 – 103). 

 Ainda sobre a disseminação científica e seus auditórios, há os canais por onde ocorre a 

transmissão. Para Meadows (1999, p. 7), a comunicação científica pode ocorrer por meio de 

canais informais e formais. Os canais formais e informais são complementares, ou seja, a 

existência de um não substitui a existência do outro, pelo contrário, sua utilização obedece 

lógicas, necessidades e momentos distintos. 

 A “comunicação informal é em geral efêmera, sendo posta à disposição apenas de um 

público limitado” (MEADOWS, 1999, p. 7). Nesse tipo de canal há, costumeiramente, 

necessidade de contato direto. Dessa forma, são exemplos de comunicação informal, dentre 

outros, as conversas de corredor, correspondências pessoais, telefonemas, relatórios e trocas 

de e-mails. 

                                                 
19 Sobre a Royal Society for the Improvement os Natural Knowledge (1662 - ), considerada a mais antiga, entre 
as existentes no dia de hoje, sociedade científica do mundo, “muitos de seus membros estiveram se encontrando 
durante anos no Gresham College, em Londres, e em Oxford sob o nome de Invisible College” (BURKETT, 
1990, p. 27). A nomenclatura invisível foi adotada por conta da censura do Estado e da perseguição da Igreja. 
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 Já a “comunicação formal encontra-se disponível por longos períodos de tempo para 

um público amplo” (MEADOWS, 1999, p. 7), ou seja, normalmente, independe do contato 

com o autor. Anais, artigos, catálogos de bibliotecas, livros, dissertações, monografias, 

periódicos, revistas, teses, patentes, entre outros, são exemplos de canais formais de 

comunicação. 

A divulgação científica “compreende a utilização de recursos, técnicas e processos 

para a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao público em geral” (BUENO, 

1984, p. 18). O público-alvo da divulgação científica é a população em geral, não especialista, 

de fora da comunidade científica.  

Entretanto, apesar dos memoráveis avanços teóricos desencadeados a partir das 

proposições de Bueno (1984), este trabalho lança luz à superação de conceituações utilizadas 

pelo autor, que para definir difusão e divulgação enfatiza o verbo veicular e para 

disseminação, o verbo transferir.   

Veicular e transmitir focam no transporte, o processo de uma mensagem ser enviada a 

receptores. É uma compreensão de comunicação baseada no ato de um emissor enviar uma 

mensagem codificada através de um canal a um emissor que recebe e decodifica tal 

informação. 

Sobre esse sentido, Paulo Freire (1980, p. 46) chama de processo extensionista e não 

de comunicação, criticando tanto o “ato de depositar conteúdo”, quanto considerar o 

interlocutor como “recebedor de conteúdos”. Discussões epistemológicas estão propondo uma 

abordagem humanista do processo, de sujeitos que, por meio do diálogo, compartilham ideias 

e informações. 

 

O objetivo da divulgação científica não pode mais ser pensado em termos de 
transmissão de conhecimento científico dos especialistas para os leigos; ao 
contrário, seu objetivo deve ser trabalhar para que todos os membros da nossa 
sociedade passem a ter uma melhor compreensão, não só dos resultados da pesquisa 
científica, mas da própria natureza da atividade científica. A perspectiva mais 
distante, ainda que neste momento possa parecer utópica, é mudar a ciência de forma 
que ela possa finalmente diluir-se na democracia. (VOGT, 2006, p. 42) 

 

 Para tanto, critica-se o paradigma da comunicação como ato de transmitir ou veicular. 

Tanto que a norma mertoniana acerca da ciência é a respeito de compartilhar, pressupondo 

participação, conscientização, conversação.  

 Para Freire (1980, p. 67), “o que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar 

comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo”. Tal 
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conceituação alinha-se tanto à lógica da comunicação científica quanto ao seu viés cidadão, 

que objetivam avanços na área, por meio da reflexão subsequente. Por isso, ao falar de 

comunicação científica critica-se a noção de depositar, transmitir ou veicular conteúdos. 

 De qualquer forma, necessário foi expor a conceituação de Bueno, visto que o 

problema está circunscrito à definição dos conceitos. Ademais, nota-se que as 

conceitualizações do autor são recorrentes20 nas pesquisas científicas na área da comunicação.  

É inerente à comunicação científica refutar ou corroborar termos, conceituações ou 

paradigmas. Sobre isso, Kuhn (2001, p. 13) explica que os paradigmas são “realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. 

Portanto, fazendo um intertexto com Kuhn (2001), o paradigma da comunicação 

centrada na emissão de mensagens prevaleceu por determinado tempo, mas foi atingido por 

uma crise, dando lugar a um novo paradigma, o dialógico, capaz de oferecer – pelo menos por 

um tempo – respostas mais embasadas que o anterior. 

Sob este novo paradigma, o que está em jogo não é lançar informações científicas e 

tecnológicas entre a comunidade científica ou na sociedade. O ato em si não é a essência. O 

que importa é que o processo seja permeado pelo compartilhar conhecimentos, de mão dupla. 

 

A divulgação científica é uma prática basicamente comunicativa, levando os seus 
agentes a esclarecer problemas de incompreensão e ampliando os conhecimentos da 
ciência em diferentes ramos. Ela é tão importante que sua realização possibilita a 
reduplicação da experiência, contribuindo para o enriquecimento do acervo 
científico e a formação da opinião pública. (LAKATOS, 2008, p. 94) 

 

 Logo, apreender a divulgação científica como, prioritariamente, uma prática 

comunicativa, é uma tentativa de permitir e ampliar a compreensão pública de ciência, 

interessada não só em informar, mas em uma lógica ainda maior.  

 Sob abordagem aristotélica de comunicação, o emissor deve adaptar forma e conteúdo 

ao público-alvo e os ruídos devem ser minimizados. Entretanto, presume-se que a partir da 

comunicação, que se dá através deste trabalho, ocorre não somente a transmissão de uma série 

de accepções teóricas ou dados empíricos, mas, acima disso, o compartilhamento de 

conhecimento; a subjetivação da banca ocorrerá ao ler o trabalho. 

                                                 
20 Considerando os anais da Intercom, de 2010 a 2014, acerca de jornalismo científico, identificou-se recorrente 
utilização dos termos difusão científica, disseminação científica e divulgação científica. Ademais, todas as 
pesquisas analisadas que expõem, claramente, a definição desses três  conceitos, tomam a tese de doutorado de 
Bueno (1984) como base. MARICATO, João; MENDES, Marina. Conceitos, tendências e atores envolvidos na 
divulgação científica: considerações a partir das pesquisas apresentadas na Intercom. Liinc em Revista, v. 11, n. 
2, p. 461 – 474, 2015. 
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 Sem a possibilidade de diálogo não há comunicação. Afinal, o processo não é apenas a 

lógica de emissores, receptores, mensagens, canais ou contextos. Comunicação não é ação e 

reação. Comunicação é diálogo e reflexão. 

Ainda que não seja escopo deste trabalho focar no debate epistemológico da 

comunicação, fez-se necessário apresentar um viés da discussão a fim de apontar diferentes 

abordagens em curso que podem desdobram na compreensão da comunicação científica e de 

seus processos inerentes.  

 A respeito da comunicação entre cientistas, da disseminação científica e da 

composição, essencialmente, acadêmica da comunidade científica, o aprofundamento teórico 

ocorre, em especial, no modo 1 de fazer ciência. Considerando três os modos distintos de 

produção de conhecimento técnico-científico, chamados de modo 1, modo 2 e modo 3. 

 Robert Merton (1910 – 2013) e Thomas Kuhn (1922 – 1966) foram notáveis 

pesquisadores que investigaram a comunicação científica centrada no modo 1, apesar de não 

utilizarem tal termo.  

O modo 1 é caracterizado pelo paradigma estabelecido após a Segunda Guerra 

Mundial, do laissez innover, que representa um deixe inovar, sem controle social sobre o 

progresso de CT&I, no qual a comunidade científica ausentava sua culpa em relação aos 

impactos que causava. 

 Para Gibbons (et. al., 1997), o modo 1 apresenta características marcantes, como: 

campo de pesquisa disciplinar, homogeneidade, organização hierárquica e baseada em 

especialistas, qualidade determinada essencialmente pelo crivo de demais cientistas e difusão 

de conhecimentos através de canais institucionais. 

 Para o autor, campo de pesquisa disciplinar trata da produção do conhecimento 

científico a partir de disciplinas isoladas e para aplicação também em áreas não integradas; 

homogeneidade diz respeito à composição de uma equipe com habilidades da mesma 

natureza; organização hierárquica e baseada em especialistas refere-se a um rígido fluxo de 

comunicação, bem como a formação de grupos permanentes de especialistas; crivo de demais 

cientistas conota que a qualidade da pesquisa é definida pela avaliação da qualidade científica; 

por fim, canais institucionais revelam que a comunicação ocorre em canais oficiais e 

tradicionais. 

 Gibbons (et. al., 1997, p. 20, tradução nossa) afirma que “no modo 1, a qualidade é 

determinada essencialmente por juízos de revisão dos companheiros acerca das contribuições 

feitas pelos indivíduos (…) existe um controle profissional sobre quais problemas e técnicas 

considera-se importante trabalhar”. 
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 O compartilhamento do conhecimento científico com a população não é incentivado 

pelo modo 1. Pelo contrário, o fortalecimento é quase, exclusivo, da comunicação entre 

cientistas; o objetivo, prioritário, é comunicar com a comunidade científica a fim de passar 

pelo juízo dos pares. Apesar de memoráveis, os modelos clássicos de comunicação científica 

possuem o foco no cientista e silenciamento da sociedade. 

 Em decorrência dessa abordagem, “cientistas passaram a assumir que a sociedade 

ofereceria apoio incondicional ao financiamento das atividades científicas, independente de 

quanto essa mesma sociedade compreendesse os métodos e usos da ciência” (ALBAGLI, 

1996, p. 398). 

 No período pós-guerra, de gigantesco prestígio da ciência, a perversidade do uso da 

CT&I passa a ser notável, em especial a partir da utilização de bombas atômicas e armas 

químicas. A sociedade questionou o uso desses dispositivos, bem como dos efeitos 

decorrentes dos conflitos, como miséria, morte e tensões sócio-políticas. A crise na 

agropecuária e degradação desenfreada dos recursos naturais também se tornou forte alvo de 

críticas. 

 A influência da ciência no dia a dia das pessoas, bem como sobre a economia, passou 

a ser intensa, de forma nunca antes vista. A partir desse cenário, iniciativas da ciência 

ultrapassar a fortaleza dos laboratórios, a vala dos centros de pesquisas e o muro das 

universidades foram revigoradas, resultando em um novo modelo de produção de 

conhecimento técnico-científico. 

Tanto que se tornou lugar comum dizer que a ciência não existe sem comunicação, 

mas a comunicação pode seguir em frente sem a ciência. Afinal, a ciência é necessária e 

comunicar é preciso! 

  

 

4.1 CIÊNCIA PARA PESSOAS 

  

 Comunicação pública da ciência, divulgação científica, vulgarização científica e 

popularização científica são formulações que promovem a inserção da sociedade na arena da 

ciência. Inclusive, na bibliografia sobre o tema, é comum encontrarmos os termos como 

sinônimos. Este trabalho segue discutindo apreensões que os distinguem. 

A vertente chamada comunicação pública da ciência é uma resposta às conceituações 

unidirecionais de transferência de conhecimentos. Sobre isso, em entrevista para o Jornal da 
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UFG, a professora da UnB, Maria Graça Monteiro explica: 

 

Além da divulgação institucional sobre o que fazem os institutos de pesquisa e as 
instituições de educação superior, objetiva alfabetizar cientificamente o público 
leigo. Alfabetizar é a essência da comunicação pública, sem imposição sobre um 
conhecimento ou uma visão de mundo, mas de reconhecimento do outro como uma 
fonte de saber e de compartilhamento de conhecimentos. (MONTEIRO, 2016, p. 3) 

  

A comunicação pública da ciência lança luz ao processo comunicacional, de 

abordagem dialógica, inerente ao compartilhar saberes científicos e objetiva o letramento da 

população em ciência, a educação científica. Conquanto célebre, este trabalho prefere não 

focar em tal termo, visto que educação não é o cerne desta pesquisa e, especialmente, porquê 

o objeto investigado é empresarial, não estando galgado na comunicação pública. 

 Atualmente, no Brasil, há fortes indícios que divulgação científica é o termo mais 

utilizado21. O próprio Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), optando por divulgação científica, explica que “a atividade de divulgação científica é 

uma atividade complexa em que os conhecimentos científicos e tecnológicos são colocados ao 

alcance da população para que esta possa utilizá-los nas suas atividades cotidianas”22. 

 Sob essa concepção, o objetivo, primordial, da divulgação é deixar o conhecimento 

científico a disposição da sociedade, ou seja, a preocupação é em apresentar o conhecimento, 

indo ao encontro de como vimos no tópico anterior, de conceituação anti-dialógica. Portanto, 

em virtude do reconhecimento de uma série de abordagens unilaterais sobre a concepção de 

divulgação científica, este trabalho opta por não priorizar tal termo. 

 No Brasil, o termo vulgarização científica começou a ser empregado devido à 

influência acadêmica francesa, da vulgarisation scientifique. Apesar das discussões sobre ter 

uma conotação negativa é, amplamente, utilizado na França. Em linhas gerais, caracteriza-se 

por vulgarizar a ciência, ou seja, tornar comuns informações científicas, pôr o conhecimento 

científico ao alcance da sociedade (GERMANO; KULESZA, 2007). O termo também não é 

adotado por este trabalho, afinal, sua problemática incide nos mesmos pontos das abordagens 

unilaterais de divulgação científica, além disso o verbo vulgarizar carrega teor pejorativo. 

 Ressaltando ainda que o termo tem ligação com a representatividade das línguas 

vulgares europeias para a divulgação do conhecimento. Historicamente, as línguas clássicas 

                                                 
21 Investigação prévia, considerando os anais da Intercom, de 2010 a 2014, identificou preferência nítida pela 
utilização do termo divulgação científica. MARICATO, João; MENDES, Marina. Conceitos, tendências e atores 
envolvidos na divulgação científica: considerações a partir das pesquisas apresentadas na Intercom. Liinc em 
Revista, v. 11, n. 2, p. 461 – 474, 2015.  
22 Disponível em: <http://cnpq.br/apresentacao-divulgacao-cientifica>. Acesso em: 2 abr. 2016. 
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eram utilizadas por pessoas influentes e de esferas sociais altas. Enquanto as línguas vulgares 

eram utilizadas pela população em geral; que são, grosso modo, as línguas nacionais da 

Europa Medieval e Moderna, como alemão, espanhol, francês, italiano, português, entre 

outras. 

 A utilização de línguas vulgares em materiais impressos foi responsável por divulgar 

o conhecimento a um maior número de pessoas e possibilitou à população em geral o acesso a 

informações. Como exemplo, a iniciativa de Galileu Galilei (1564 – 1642), que utilizou o 

italiano, e não o latim erudito, para escrever importantes obras. 

 Popularização científica começou a ser termo utilizado, no Brasil, a partir da tradução 

do usado no inglês americano Science Popularization e no inglês britânico Popularization of 

Science. Germano e Kulesza (2007) explicam diversas apreensões para o termo em português; 

a seguir será ressaltada a acepção delineada neste trabalho.  

 Uma apreensão, especificamente dos países latino-americanos e caribenhos, aponta à 

ideia de participação popular no âmbito científico, em especial com a conotação de demanda 

pela popularização da ciência. Assim, popularização científica é um termo mais estreito, que 

se aproxima da cidadania científica. 

“Divulgar a ciência de forma contextualizada e crítica é, portanto, essencial no 

processo de popularização do conhecimento” (DUARTE; BARROS, 2010, p. 39). Iniciativas 

de incluir quem está em situação de vulnerabilidade, à margem dos direitos, também são 

lançadas pela popularização científica. 

Sob esse aspecto, ao falar em popularizar a ciência é frisado o ir além de veicular 

informações científicas, ressalta-se o caráter dialógico do processo comunicativo entre 

cientistas e sociedade. O objetivo não é ser mera tradução do cientifiquês, é ultrapassar a 

transferência de informação e abordar criticamente a conjuntura, a partir da complexidade da 

produção científica, interesses envolvidos e objetivos subjacentes. 

Este trabalho elege essa conceituação de popularização como via de fortalecer o poder 

popular, visto que a hipótese está fundamentada em investigação do caráter social da CT&I. 

Relaciona-se com o processo de democratização do conhecimento e de responsabilidade 

política e social no compartilhamento dos conhecimentos científicos. 

O próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) opta pelo termo 

popularização, como prova há o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e 

Tecnologia – subordinado à Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social –, não 

havendo, atualmente, no órgão, repartição com a nomenclatura divulgação ou vulgarização. 

Há indícios que para o próprio Ministério, popularizar conote incluir, democratizar. 
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 O compartilhamento científico com a sociedade está galgado no modo 2 de fazer 

ciência. O termo foi cunhado, na década de 1990, por Camille Limoges (1942 –), Helga 

Nowotny (1937 –), Martin Trow (1926 –), Michael Gibbons [s.d.], Peter Scott (1946 –) e pelo 

brasileiro Simon Schwartzman (1939 –). Os aspectos em destaque do modo 2 foram, 

amplamente, estudados, também por Bruno Latour (1947 –) e Karin Knorr-Cetina (1944 –), 

sendo caracterizados por: 

 

Um aumento no número de lugares potenciais nos quais se pode criar conhecimento 
(…) A vinculação entre eles em uma variedade de formas (eletrônica, organizativa, 
social e informalmente), através de redes de comunicação em funcionamento (…) 
Novas formas de conhecimento útil. (GIBBONS et. al., 1997, p. 17 – 18, tradução 
nossa) 

 

 Dessa forma, a popularização da ciência caminha concomitantemente à abertura de 

espaços de criação do conhecimento científico, utilização de diversas formas de comunicação 

e dar resposta a demandas sociais. Ou seja, a comunicação da ciência está ocorrendo em 

novos espaços, através de novos meios técnicos e com novos atores. 

 Para Gibbons (et. al., 1997, p. 14), as características marcantes do modo 2 são: campo 

de pesquisa transdisciplinar, heterogeneidade, organização heterárquica e transitória com 

colaboração temporária sobre determinado problema, socialmente mais responsável e 

reflexivo, divulgação de conhecimentos através de múltiplos canais. 

 Para o autor, campo de pesquisa transdisciplinar trata da produção e aplicação do 

conhecimento científico a partir da abertura de disciplinas as que o objeto atravessa; 

heterogeneidade diz respeito à composição de uma equipe com habilidades diversas e 

diferentes; organização heterárquica e transitória, baseada em fluxo de comunicação mais 

aberto, bem como a formação de grupos mutáveis e passageiros, contando com uma 

pluralidade de atores e de instituições; socialmente mais responsável e reflexivo conota 

pesquisas provocadas pelas demandas da sociedade com vistas ao desenvolvimento e à 

inclusão social, ou seja, a pesquisa que parte da demanda da sociedade e reverbera em 

transformações para a sociedade; então, divulgação de conhecimento por meio de múltiplos 

canais aponta a emergência e utilização de diversos e novos canais. 

 Nesse modo, cientistas não se comunicam apenas com outro(s) cientista(s), mas 

também com a sociedade. O modo 2 incorpora a demanda pela prestação de contas, uma 

espécie de função social, de responsabilidade pela produção científica. A pesquisa é sujeita às 

demandas da própria sociedade, bem como é estimado pertinência, compartilhamento dos 

resultados, visibilidade e transparência. 
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 Há autores que ao falar sobre esse paradigma de comunicação além do âmbito da 

comunidade científica não o chamam de modo 2. Ziman (s.d. –) opta pela nomenclatura de 

ciência pós-acadêmica e Shinn & Ragouet (s.d. –) de ciência não-diferencionista.  

 Ampliando a definição de Meadows (1999, p. 7) para o campo da popularização 

científica, podemos considerar que as aulas de ciência, cursos de extensão, palestras de 

conscientização sobre determinado tema, troca de informação entre colegas, consultas 

médicas, entre outros, são possibilidades de comunicação informal.  

Já panfletos de conscientização, programas de televisão ou rádio, livros didáticos, 

publicações de jornalismo científico, entre outros produtos, são alternativas de comunicação 

formal na popularização científica. 

 Retomando a discussão sobre os auditórios da comunicação da ciência, há um terceiro 

tipo de auditório, o universal. A popularização científica trata, primordialmente, do auditório 

universal, que é “potencialmente toda a humanidade” (SANTOS, 2000, p. 100). 

Entretanto, ciência, tecnologia e inovação consolidaram-se como mercadorias 

valiosas, estão sujeitas a compra e venda no jogo do mercado, são negociadas mundo afora, 

bem como são fontes de poder. Por isso, muitas vezes não estão regidas pela lógica da 

democratização do conhecimento. 

 

Em ciência, sabe-se que o outro foi derrotado, caso se haja publicado primeiro. 
Publicando, proclamava-se a propriedade intelectual. Quanto mais ampla seja a 
publicidade, tanto maior, mais paradoxalmente, a garantia de que a propriedade é 
exclusivamente de quem publicou. Em tecnologia, ocorre outra coisa. Feita a 
invenção, há que patenteá-la, protegê-la da espionagem industrial, fabricar e vender 
antes que o invento seja copiado ou que algum competidor encontre um substitutivo. 
Em tecnologia, garante-se a propriedade privada com recurso ao proceder que o 
ciúme normalmente inspira. (PRICE, 1976, p. 115) 
 

 Esse contexto reflete a lógica do modo 3 de produção técnico-científica estudado, 

entre outros, por Loet Leydesdorff (1948 –) e Henry Etzkowitz (s.d. –). Modo que vai à 

contramão da popularização, pelo sigilo da produção em tecnologia e inovação, pelo não 

compartilhamento, puxado, especialmente, pela questão mercadológica. 

 É um modo baseado no modelo da tríplice hélice de interação entre empresa, 

universidade e governo, especialmente, no âmbito da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I), fundamentado na criação ou no aperfeiçoamento de equipamentos, materiais, 

processos, produtos e sistemas (ETZKOWITZ, 2002). 

 Em busca de competitividade e exclusividade, o compartilhamento do conhecimento 

científico/tecnológico é desfavorecido, visto que sob a lógica do mercado, empresas que 
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investiram na pesquisa e no desenvolvimento de produtos para fins de comercialização 

manterão sigilo; são informações secretas, tendo em vista proteção de seu valor como 

propriedade. 

 Então, os pesquisadores, movidos pela tônica de mercado, especialmente a partir do 

século XXI, passam a preocupar com o número de patentes, bem como com o recebimento de 

royalties a partir da utilização das patentes por terceiros.  

 Isso faz com que grande parte das informações científicas/tecnológicas esteja sob 

sigilo, bastante distante dos concorrentes e mais distante ainda da sociedade. Para que este 

trabalho siga seu foco de discussão na popularização científica, esse adendo sobre o modo 3 

encerra-se aqui.  

 

 

4.1.2 Marcos e exemplos 

 

O trabalho segue apresentando marcos históricos de partilhamento do conhecimento 

científico, no Brasil. A finalidade é acompanhar o desenvolvimento de importantes iniciativas 

e apresentar uma compreensão do contexto histórico. 

 

Tradicionalmente, a comunicação entre a ciência e a sociedade foi, essencialmente, 
unilateral: os cientistas eram os detentores de conhecimento especialista 
privilegiado, enquanto que aos leigos da matéria, havia que lhes proporcionar 
informações e educá-los. No passado, diversas formas de popularização do 
conhecimento científico configuraram esta relação sem alterar a concepção básica 
subjacente. (GIBBONS et. al., 1997, p. 53, tradução nossa) 

 

 Apesar da evolução tecnológica, as funções foram mantidas; os cientistas seguiram 

como responsáveis pela emissão de informação científica com o intuito de instruir a 

população em geral a respeito de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I); uma motivação 

longe de ser comunicacional ou dialógica, mas unilateral e não reflexiva. Entretanto, em razão 

da dificuldade de análise caso a caso, este trabalho segue expondo iniciativas, mas frisa que 

elas podem ser precedidas por objetivos difusionistas.  

 Logo no início do século XIX, o cenário no Brasil era marcado pela escrita de Hipólito 

da Costa (1774 – 1823), fundador do Correio Braziliense (1808 – 1822), um dos pioneiros23 

do jornalismo brasileiro, também considerado o pioneiro do jornalismo científico no País; 

                                                 
23 Há controvérsias quanto a quem foi o primeiro jornalista brasileiro. Uma forte corrente considera Hipólito 
José da Costa e outras consideram Frei Tibúrcio José da Rocha ou Tavares Bastos. De qualquer forma, Hipólito 
Costa é um dos pioneiros. 
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repórter e editor, destacava a divulgação científica e tecnológica, em especial sobre 

agricultura, botânica e saúde (PORTO, 2009, 116-117). Logo, os primórdios do jornalismo no 

Brasil tiveram forte relação com o gênero jornalismo científico e com o setor agrícola. 

 Nesse período, no País, eram criadas as primeiras instituições científicas, com 

destaque para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1808), a Academia Real Militar (1810), o 

Museu Nacional (1818), o Museu Paraense Emílio Goeldi (1868) e o Museu Paulista (1893). 

 Lembrando que, nos séculos XVI, XVII e XVIII, o Brasil era colônia de Portugal, o 

que freava atividades científicas. E somente após a chegada da Corte Portuguesa, que houve a 

criação da Imprensa Régia (1810). Além disso, o trabalho educacional formal, quando existia, 

era atrelado à Igreja Católica, principalmente pelos jesuítas.  

 É comum dizer que durante o século XX produziu-se mais CT&I do que em todos os 

demais séculos juntos.  O século XX é considerado o século das ciências, especialmente por 

conta da relação entre CT&I e guerras.  

 São exemplos da forte união entre ciência em agropecuária e atividades bélicas: 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e a utilização de inseticidas para a proteção de 

soldados que combatiam em regiões tropicais e subtropicais; Guerra Fria (1945 – 1989) e a 

Revolução Verde; Guerra do Vietnã (1955 – 1975) e o uso de herbicidas como o Agente 

Laranja para desfolhar florestas e impactar a saúde de civis.  

 No século XX, “a ciência deixa de ser uma “instituição social heterodoxa” para 

desempenhar um papel estratégico como força produtiva e como mercadoria” (ALBAGLI, 

1996, p. 397). O que foi produzido para a guerra foi adaptado e incorporado no cotidiano das 

pessoas, bem como nas zonas rurais. 

 Especificamente para a imprensa, as rotogravuras permitiram impressões 

fotomecânicas de qualidade, em uma variedade de papéis de baixo custo e com alta 

velocidade de impressão. Isso permitiu que o jornalismo ganhasse mais força, bem como que 

os meios técnicos de comunicação fossem ampliados.  

 O século XX foi de impulsão da CT&I no Brasil com base na criação e multiplicação 

de universidades, bem como na consolidação do tripé da produção do conhecimento por meio 

do ensino, pesquisa e extensão. A institucionalização da universidade no Brasil foi atrasada 

quando comparada a outros países da América. 

 

A Espanha, desde os primórdios do século XVI, trouxe seu sistema universitário 
para a América Latina, ao contrário de Portugal. À época dos movimentos pela 
independência, no início do século XIX, existiam diversas universidades espanholas 
pelo continente no México, Peru, Cuba, Guatemala, Chile, Argentina etc. Contudo, 
no Brasil só foram estabelecidas as primeiras escolas de ensino superior, depois de 
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1808, enquanto em 1920 foi criada, no Rio de Janeiro, a primeira universidade, mas 
apenas no papel. (SCHWARTZMAN 2008, p. 68) 

  

 Uma vez criadas universidades era preciso também incentivar as pesquisas 

científicas. A institucionalização da ciência no Brasil ocorreu juntamente ao nascimento da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948, que entre os fundadores 

está o jornalista José Reis24 (1907 – 2002), “merecidamente considerado o decano do 

jornalismo científico brasileiro” (PORTO, 2009, p. 116). 

 Os principais órgãos brasileiros de incentivo à CT&I foram criados na década de 

1950, como o Ministério de Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação), Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), assim como foi incentivada a 

criação de Fundações de Amparo à Pesquisa em nível estadual.  

 Os meios técnicos de comunicação são grandes aliados da popularização da ciência, 

possibilitando que a população tenha acesso à informação acerca de CT&I por meio de filmes, 

folhetos, documentários, fotografias, histórias em quadrinho, jogos científicos, livros 

didáticos, livros infantis, jornais, newsletters, programas de televisão e de rádio, revistas, 

vídeos, entre outros.  

Para melhor compreender as tendências dos veículos de comunicação aproximarem a 

CT&I das pessoas, foram verificadas importantes mídias e suportes. Esse processo pode 

ocorrer por meio de veículos não especializados, mas que apresentem material específico de 

ênfase na CT&I, seja de forma avulsa, como uma entrevista, notícia, reportagem ou em um 

compilado, seja um caderno, editoria ou um suplemento especial; ou através de veículos ou 

programas dedicados, exclusivamente, em divulgar a ciência, assim, especializados em CT&I. 

 

É popular a crença de que o desenvolvimento científico e tecnológico é decisivo 
para a superação dos problemas brasileiros, da desigualdade social à crise do 
emprego, da ineficiência produtiva à falta de competitividade internacional etc. 
Enquanto mito, no sentido delineado por Barthes (1993), a idéia é de fato 
irresistível. Daí a multiplicação, na esteira da sofisticação do mercado de notícias, de 
revistas especializadas e seções de jornalismo científico nos jornais impressos 

                                                 
24 O CNPq, desde 1978, realiza o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, premiando 
“pesquisadores, escritores, jornalistas, veículos de comunicação e instituições que contribuem para a divulgação 
da ciência e da tecnologia para o grande público”. Disponível em: <www.premiojosereis.cnpq.br>. Acesso em: 
12 mar. 2016. 
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diários, já que os produtos desta área encontram um público especialmente sensível 
a esta temática. (ROTHBERG, 2005, p. 71) 

 

 A partir da década de 1980, no Brasil, ocorreu o lançamento de um grande número de 

revistas especializadas em ciência, como: Ciência Hoje (1982 –), Globo Rural (1985 –), 

Superinteressante (1986 –), Galileu (1991 –) – estreada com o nome de Globo Ciência –, 

Mundo Estranho (2002 –) e Scientific American Brasil (2002 –). 

 Em jornal impresso, são exemplos: caderno Ciência + Saúde, da Folha de São Paulo; 

caderno Pesquisa, do Jornal UFG; seções Ciência e Tec, da Folha de São Paulo; seção Ciência 

e Tecnologia, do Jornal do Brasil; seções Ciência e Tecnologia, do jornal O Globo. 

 Em relação à radiodifusão, o Brasil conta com Decreto Federal25 que determina um 

tempo mínimo, de cinco horas por semana, para concessionárias e permissionárias desses 

serviços transmitirem programas educacionais. Parte considerável desses programas aborda 

CT&I.  

 Nas ondas do rádio, destaque para emissoras universitárias, que possuem uma série de 

programas dedicados à CT&I. A veiculação de programas de ciência ocorre, entre outros, por 

meio do: programa Agência USP de Notícias, Estação Saúde, Pesquisa Brasil e Saúde 

Feminina, todos da USP FM; programa Fronteiras da Ciência, da Rádio UFRGS; programas 

Na Onda da Vida e Ritmos da Ciência, da Rádio UFMG Educativa; Rádio Ciência, da UFMA. 

 Em rádios ligadas a universidades privadas também há incursão de programas com 

temas científicos, como: programa De Olho na Saúde, na Santa Cecília FM, da Universidade 

Santa Cecília, de Santos (SP); Fafit Ecologia, da Rádio Educadora Fafit, das Faculdades 

Integradas de Itararé, de Itararé (SP); Ucepel Saúde, da Universidade Católica de Pelotas 

(RS). 

 Em televisão, ilustra essa relação: TV é Ciência, da TV Brasil; Tome Ciência, 

transmitido pela NBR, bem como por uma série de televisões de universidades ou do poder 

legislativo; Viver Ciência, da TV UFG; quadro Ciência em Ação, do programa Tudo é 

Possível, da TV Record. 

 A Rede Globo, líder de audiência entre os canais abertos, conta com: o quadro Jovens 

Inventores, do programa Caldeirão do Huck; programa Como Será?; Bem Estar; Globo Rural; 

Globo Ciência, transmitido também pela Globo News e Canal Futura. 

 Direcionado às crianças, destaque para os memoráveis Castelo Rá Tim Bum e O 

                                                 
25 BRASIL. Decreto Federal nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983. Altera dispositivos do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D88067.htm#art1>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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Mundo de Beakman, transmitidos pela TV Cultura, na década de 1990. Ainda para o 

público infantil, nos dias atuais, o programa Buuu – um chamado para a aventura, veiculado 

pela TV por assinatura Gloob, que trata das aventuras de um grupo de crianças envolto por 

questões científicas, em seu mês de estreia tornou-se o programa mais assistido do canal; o 

Zoa divulga a zoologia e é transmitido pela TV Jangadeiro, afiliada da Rede Bandeirantes do 

Ceará; transmitidos pelo canal por assinatura TV Rá Tim Bum, os programas Física Divertida, 

que trata de conceitos de física, e Pequenos Cientistas, que apresenta curiosidades da ciência. 

 Produzidos no exterior, e também transmitidos no Brasil, os canais televisivos 

Discovery Channel e National Geographic Channel são outros exemplos que enfatizam a 

debates científicos em sua grade de programação, apresentando uma série de programas e 

documentários científicos. Na ficção, a trama do seriado The Big Bang Theory, de grande 

sucesso mundial, é envolta de termos científicos, a narrativa gira em torno do cotidiano de 

jovens pesquisadores da área de exatas. 

 Em meio on-line, destaque para o Jornal da Ciência, publicação da SBPC; e para a 

TVCiencia.net, primeiro webcanal brasileiro de ciência, cultura e entretenimento. 

Considerando os três portais de notícias mais acessados no Brasil26, dois deles apresentam 

seções específicas para questões de CT&I, são eles o globo.com e o G1. Já o Yahoo Brasil, 

que ocupa a terceira posição, não apresenta seção específica, mas divulga, com certa 

frequência, matérias avulsas envolvendo CT&I. 

 O grande diferencial do século XXI para a ciência é que as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTICs), baseadas em redes, ampliam, de maneira nunca antes 

vista, a divulgação científica. Atualmente, a população tem acesso mais facilitado27 a 

informações científicas produzidas em diversos cantos do País e do mundo. 

 As NTICs fundem diversas formas de comunicação, muitas vezes gratuitamente e 

com uma série de hyperlinks, como enciclopédias, filmes, fotografias, jornais, livros, museus, 

sites, entre outros. Um meio, potencialmente, rico para a divulgação científica. Isso pode ser 

evidenciado em blogs, e-books, podcasts, sites e outros. 

 Aliás, nesse contexto, especialmente da Internet, o partilhamento de informações 

científicas deu seus primeiros passos por meio de matérias de jornalismo científico em sites 
                                                 
26 BRASIL. Pesquisa Brasileira de Mídia 2014: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2015. 
27 A opção pelo uso deste particípio específico não é por acaso. Admite-se a facilidade de acesso a materiais 
científicos, puxado por questões tecnológicas e comerciais. Mas, não ignora o fato do modo 3 de fazer ciência, 
em voga neste século, que mantém as descobertas científicas em sigilo. Tampouco esconde o fato do acesso a 
meios ou materiais não ser um processo global ou homogêneo. 
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da imprensa, com o tempo ganhou espaço também em blogs e, atualmente, está presente 

também nas redes sociais. 

 As redes sociais podem promover a comunicação científica. Informações são 

postados no Google +, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e em fóruns on-line com maior 

imediatismo que nas mídias tradicionais. Além disso, as funções de compartilhamento 

permitem maior trajetória, possibilidade de comentar e curtir promovem maior interação, bem 

como é possível ter um rápido feedback do impacto das postagens. 

 A ciência também viraliza em meio on-line com memes, seja por fenômenos 

instantâneos, imagens cômicas, piadas ou outras possibilidades de viralização. Inclusive, um 

dos maiores celeiros de memes na Internet, o fórum 4Chan conta com um painel específico 

para ciência28. 

  O Technology, Entertainment, Design (TED) – bem como os eventos locais, TEDx, 

gravados também no Brasil, desde 2009 – apresentam, pela Internet, por meio de vídeos de 

até 18 minutos, entre outros temas, conferências sobre ciência e tecnologia29; o número de 

visualizações é impressionante. O TED é mantido pela fundação Sapling, sem fins lucrativos, 

dos Estados Unidos, sob o lema “ideias merecem ser espalhadas” 30.     

 Para fazer um breve panorama desse boom de materiais, o google acadêmico31 lista 

quase 190 mil resultados para o termo divulgação científica. Isso significa que, supondo a 

leitura de cinco materiais por dia, bem como não inserção de novos materiais, seriam 

necessários 104 anos para ler todo o material disponível nessa única plataforma. É impossível 

acompanhar toda a produção disponível sobre o tema. 

 Com as NTICs as definições apresentam contornos menos nítidos, isso pode ser 

percebido em relação à diferenciação entre comunicação formal e informal, bem como nos 

materiais da comunicação científica tradicional (modo 1) e contemporânea (modo 2). Há certo 

hibridismo pairando nas questões de comunicação científica. 

  

 

 

                                                 
28 Disponível em: <http://boards.4chan.org/sci>. Acesso em: 12 jun. 2015. 
29 O TED ou TEDx podem ser assistidos por meio da página oficial <www.ted.com>, bem como no Netflix ou 
no Youtube. A lista ciência e tecnologia, do canal do Youtube do TED, está disponível em: 
<www.youtube.com/playlist?list=PLOGi5-fAu8bFgv-Wiz8pfnQEHJNhyYusf>. Acesso em: 3 abr. 2016. 
30 Tradução nossa para “ideas worthspreading”. 
31 Acesso em: 24 ago. 2015. 
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4.2 CIDADANIA CIENTÍFICA 

 

 O conhecimento científico restrito apenas aos iniciados emblema ampliação da 

exclusão. Por outra perspectiva, este tópico aborda distinta face, não apenas da população em 

geral sendo beneficiada pela ciência, mas da ciência sendo beneficiada pela inserção da 

população no ethos científico. 

A comunicação científica promove desdobramentos em nível de cidadania, de 

possibilitar que a população não só compreenda questões inerentes à Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I), mas contribua para seu desenvolvimento. Quando a via é de mão dupla, 

tanto a sociedade quanto a ciência saem fortalecidas. 

 Reafirmando a necessidade de compartilhar o saber científico como ferramenta para o 

avanço da própria ciência, na transição entre os séculos, em 1999, a Unesco, na Declaração 

sobre a Ciência e o uso do Conhecimento Científico, conhecida como Carta de Budapeste, 

afirmou que “a livre circulação das idéias e resultados de pesquisas é fundamental para o 

próprio avanço da ciência, o exame de suas implicações éticas e o enriquecimento da 

educação”.  

A população em geral, mesmo nos casos mais distantes de acesso ao conhecimento 

científico, tem conhecimento do senso comum, o conhecimento popular e o utiliza a todo o 

tempo para tomar decisões, especialmente, de ordem prática. Importante lembrar que “com o 

pretexto de que as ciências modernas são as únicas dotadas de validade de explicação e poder, 

é conseqüência de uma ilusão totalitária e perigosa, além do mais ineficaz!” (VOGT, 2006, p. 

23). 

Para Lakatos (2008 p. 92), o conhecimento popular é “toda informação recebida ou 

transmitida sem uma crítica expressa de suas fontes ou sua validez. Seriam várias proposições 

informativas que podem ou não ser acompanhadas por comprovação”. 

 O agricultor familiar sabe qual variedade de milho deve plantar para colher espigas 

para fazer a chica doida32 e qual deve plantar para silagem; a dona de casa, com base nos 

recursos financeiros e no gosto da família, sabe fazer diferentes combinações de compras a 

cada ida à feira; o indígena sabe sobre o comportamento dos pássaros e sobre os impactos na 

fauna e na flora que a mudança do curso do rio provocou; a criança sabe que não se deve 

comportar da mesma forma perante a presença dos pais, dos amigos, dos professores ou de 

desconhecidos. 

                                                 
32 Prato originário do sul goiano a base de caldo de milho verde. 
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 O cientista também produz saber sobre essas questões. A comunidade científica 

elaborou conhecimento fundamental sobre espécies e variedades de sementes, bem como 

sobre a aplicação em casos específicos; sobre dinâmica do mercado, a identificação de 

necessidades e desejos e o impacto dessa combinação no orçamento; sobre o ciclo de vida e 

comportamento dos animais, bem como sobre alterações provocadas por mudanças de 

temperatura, em elementos da cadeia alimentar, na quantidade e qualidade do solo e das 

águas; adequação de linguagem e de canal para atingir públicos específicos. 

 

O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a 
necessidade de compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. E para 
aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu 
só gostaria de lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens 
sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência. A ciência, 
curiosamente, depois de cerca de 4 séculos, desde que ela surgiu com seus 
fundadores, está colocando sérias ameaças à nossa sobrevivência. (ALVES, 1981, p. 
20) 

  

 O senso comum não é, necessariamente, menor que a ciência, é apenas um 

conhecimento de outra ordem, de sistematização metodológica não considerada científica, 

mas de possível riqueza e aplicabilidade. Portanto, o diálogo entre atores do senso comum e 

atores do conhecimento científico pode render ganhos a ambas as partes. Sendo que, o 

conhecimento precisa de comunicação para ser aprimorado. 

 Como já vimos anteriormente, as guerras do século XX agravaram problemas sociais e 

ambientais, pesando sobre o modo de pensar a produção do conhecimento técnico científico. 

Isso fez com que emergisse o tripé crítico da CT&I para as pessoas, sob o nome de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS).  

“A distância ciência-público é reforçada e se desconhece o papel ativo que a sociedade 

tem na conformação da ciência e da tecnologia. A tarefa e comunicação da ciência precisa de 

uma discussão mais ampla no contexto da relação ciência-tecnologia-sociedade” (VOGT 

2006, p. 200). Vale ressaltar que esse novo paradigma inclusivo não é a tônica da ciência, a 

cultura científica tradicional de comunicação entre cientistas segue como tendência. 

 A necessidade de democratizar o conhecimento científico coexiste em meio à 

“ausência de uma 'cultura de comunicação' nos nossos principais gerados de C&T 

(universidades, institutos e empresas de pesquisa), que, em sua maioria, ainda não elegeu a 

democratização do conhecimento científico como uma de suas prioridades” (PORTO, 2009, p. 

121). 

 Incluir remete a inserir, introduzir, envolver, conter, ou seja, tornar parte algo que 
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estava de fora. Incluir a sociedade no esquema científico tem implicações no sentido de ir ao 

encontro a esforços, no âmbito da sociedade do conhecimento, de reconhecimento, de não 

exclusão, de cidadania. 

 São múltiplos os conceitos de cidadania. As concepções são instáveis e evoluem 

acompanhados do avanço de temas subjacentes. Pelo crivo da cidadania clássica, ateniense, 

instaurada em 507 a.C., escravos, estrangeiros, mulheres, servos e pastores estavam excluídos; 

somente os homens-livres com renda significativa ou militares tinham o direito de participar 

do centro da vida política, a ágora. 

 Com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa (1789) fez emergir a cidadania 

moderna. Quando a população francesa tomou a fortaleza, historicamente, utilizada pela 

monarquia como prisão, especialmente, de quem se opunha a ordem estabelecida, tomou-se 

também uma nova abordagem da cidadania. 

 A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

consolidou-se uma cidadania contratual e bilateral. Teve origem um novo paradigma de 

cidadania, com base em documentos que registram acordos estabelecidos entre o Estado e a 

sociedade. Além disso, a declaração utilizou o termo direitos naturais. 

 Passada a transição dos direitos naturais para os direitos humanos, tendo em vista a 

diversificação dos direitos humanos, diferem-se os direitos de primeira, segunda e terceira 

geração. Douzinas (2009) enfatiza que os direitos de primeira geração são os civis e políticos; 

os direitos de segunda geração são os econômicos, sociais e culturais; e os direitos de terceira 

geração são os direitos de grupo e de soberania.  

Ao analisar a trajetória dos direitos, percebe-se que se iniciou por lutas por liberdade 

individual, passando pelas reivindicações de igualdade, até chegar à autodeterminação. Sendo 

chamada de cidadania substantiva a extensão de direitos civis, políticos e sociais. E direito 

difuso, quando o direito é de todos, sem ser privativo a uma pessoa, ou seja, sem poder tomar, 

exclusivamente, para si. 

Assim, o direito ao conhecimento científico, sob perspectiva cidadã, é um direito 

difuso, visto que “o esforço científico é corporativo e coletivo, mas o uso do conhecimento 

científico precisa ser da sociedade” (DUARTE; BARROS, 2003, p. 55). Tanto que artigo 27, 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1948 diz que “toda a pessoa tem o direito [...] de participar no 

progresso científico e nos benefícios que deste resultam”. 

Marcante ressaltar que mesmo, atualmente, ainda não havendo consenso na 

conceituação de cidadania, com a superação do paradigma científico pós-guerra, surge uma 
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forte relação entre cidadania e conhecimento científico, chamada também de cidadania 

científica. A noção de cidadania científica: 

 

Refere-se à possibilidade de, no âmbito dos direitos evocados no desenvolvimento 
da cidadania substantiva e no direito difuso incorporar o direito à educação 
científica, o acesso à informação e às controvérsias produzidas pelos atores sociais 
no âmbito dos processos criativos científicos e de seus desdobra mentos éticos, 
políticos e mercantis, como dimensões fundamentais aos processos de 
democratização da ciência. (MOURA, 2012, p. 19) 

  

 Assim, o direito está além do acesso a informações científicas. Sob perspectiva da 

cidadania científica, os atores envolvidos na comunicação científica – incluindo o Estado – 

têm o dever de democratizar o conhecimento científico e não apenas resultados de suas 

investigações. Deve ser repensado o limitar a população a um mero acesso à ciência, 

tecnologia e inovação. 

 

Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta (os cientistas), os 
outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer 
o que os cientistas mandam. Quando o médico lhe dá uma receita você faz 
perguntas? Sabe como os medicamentos funcionam? Ele manda, a gente compra e 
toma. Não pensamos. Obedecemos. Não precisamos pensar, porque acreditamos que 
há indivíduos especializados e competentes em pensar. Pagamos para que ele pense 
por nós. E depois ainda dizem por aí que vivemos em uma civilização científica (…) 
O que eu disse dos médicos você pode aplicar a tudo. (ALVES, 1981, p. 11) 

   

 A cidadania científica é uma ferramenta contra a perpetuação de uma classe 

especializada em pensar, enquanto a maior parte da população está fadada a obedecer essa 

classe. Por isso, sob essa perspectiva, são bem-vindos novos atores ao ethos da ciência. 

Perante o viés contratual, a população e o Estado estão vinculados por uma série de 

direitos e deveres, atribuídos a ambos. Exemplo é que o Estado deve contribuir com 

democratização do conhecimento científico, seja por meio da educação formal em CT&I, bem 

como por políticas públicas. 

 O Estado é o ator garantidor de direitos, o principal – mas não único – na superação 

das desigualdades e promoção de melhores condições de vida. Entretanto, o direito à 

informação – bem como da maioria dos direitos – foi um processo lento e que partiu de fora 

para dentro. A sociedade civil passou a questionar a razão de não ter acesso às informações, 

inclusive científicas, e pressionou os Estados para democratizar o conhecimento. 

 “Boa parte da pesquisa nacional é financiada pelo Estado e, portanto, pela sociedade, 

e que a contrapartida deste investimento é a democratização do saber e um vínculo cada vez 

mais permanente entre a produção científica e as demandas da população” (PORTO, 2009, p. 
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20). 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), um dos contratos mais 

importantes, foi motivada pela demanda da sociedade de superar os problemas instaurados a 

partir dos conflitos. Tal declaração não vincula juridicamente os Estados, ela apenas norteia 

princípios, mas culminou na criação de dois pactos. 

 O direito à informação é uma das premissas abarcadas na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o artigo 10 estabelece que “toda pessoa tem direito à liberdade de opinião 

e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras”. 

 Os pactos criados a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e Pacto Internacional dos Direitos 

Econômico, Social e Cultural (1966) – instauraram que cabe ao Estado promover o acesso à 

informação, bem como o acesso às tecnologias e ampliaram discussões acerca da cidadania. 

 Atualmente, a cidadania abarca também a perspectiva do acesso à informação 

científica com o objetivo de promover um nível de vida digno, como pontua a Carta de 

Budapeste: 

 

O conhecimento possibilitou aplicações que têm sido de grande benefício para a 
humanidade: a expectativa de vida cresceu, a cura de doenças se tornou possível, a 
produção agrícola aumentou. As novas técnicas de comunicação e informação 
abriram oportunidades sem precedentes para interação entre povos e indivíduos (…) 
todos esses benefícios, no entanto, estão distribuídos de forma desigual, o que 
ampliou o desnível entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E 
A CULTURA, 1999) 

 

 Dessa forma, passa a constituir a agenda de discussões, não só os aspectos positivos 

do acesso à informação e à tecnologia. Mas, os organismos internacionais e os Estados 

passam a assumir a existência de desigualdades em relação ao acesso do conhecimento 

científico. 

 O conhecimento científico é importante para a vida cotidiana e para a vida produtiva, 

em especial em um mundo de rápidas e constantes transformações. O acesso ao conhecimento 

científico contribui para a formação do cidadão, visto que é uma ferramenta que possibilita 

que as pessoas adquiram saberes práticos, bem como maior capacidade de análise, visão de 

mundo, desenvolvimento de opinião, reflexão e, especialmente, de questionamento. 

 E no meio de debates polêmicos, como agrotóxicos, biotecnologia, clonagem, 
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experimentos com animais, transgênicos, dentre outros, por quê não a sociedade participar na 

tomada de decisões?  

Para isso, é preponderante o acesso a informações qualificadas. Para que a sociedade 

civil participe de forma eficiente da política científica nacional é preciso, primeiramente – 

mas não apenas – acesso ao conhecimento científico. 

 

O conhecimento científico é parte integrante da cidadania plena e do processo de 
inclusão social, uma vez que possibilita ao indivíduo ter acesso às informações 
mínimas imprescindíveis a uma cidadania ativa e transformadora. Por outro lado, a 
democracia não se resume à distribuição do saber, embora seja essencial para sua 
constituição. (DUARTE; BARROS, 2010, p. 39) 

 

 O acesso ao conhecimento científico é um primeiro passo, não sendo a única etapa da 

cidadania científica. “O conhecimento não se constrói apenas com informações, mas, 

sobretudo, com o debate do contraditório e com tempo mínimo de reflexão para a tomada de 

decisão e escolhas conscientes” (DUARTE; BARROS, 2010, p. 34). Ou seja, é preciso o 

estabelecimento de um processo, de fato, comunicativo e não, meramente, informacional. A 

meta é uma formação crítica em CT&I. 

 

O acesso às informações sobre CT&I é fundamental para o exercício pleno da 
cidadania e, portanto, para o estabelecimento de uma democracia participativa, na 
qual grande parte da população tenha condições de influir, com conhecimento, em 
decisões e ações políticas ligadas à CT&I. (OLIVEIRA, 2015. p. 13) 

 

 Ciência, tecnologia e inovação interrelacionam-se com a cidadania. Exemplo notável é 

a ciência que possibilitou a libertação do determinismo imposto pela Igreja. A Revolução 

Científica desdobrou, gradativamente, em uma ampliação da cidadania, visto que houve 

ruptura com a ideia de um pré-determinismo divino que ordenava as condições de vida das 

pessoas. 

A tecnologia permite a criação de dispositivos que facilitam a execução das atividades 

diárias. Há notáveis exemplos, como a energia elétrica que permitiu melhor acondicionamento 

de alimentos, especialmente, os de origem animal e a máquina de lavar que possibilitou que as 

mulheres33 das zonas rurais não precisassem mais ir ao córrego para lavar roupa34. 

 A inovação traz a possibilidade de ferramentas mais acessíveis em relação ao 

                                                 
33 Grifo para mulheres, visto que em sociedades, predominantemente, machistas, as tarefas domésticas seguem 
como atribuições, quase exclusivamente, das mulheres. 
34 Em 2009, o jornal semioficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, publicou o artigo "A Máquina de lavar e a 
liberação das mulheres - ponha detergente, feche a tampa e relaxe", reafirmando o impacto da tecnologia da 
máquina de lavar. Disponível em: <www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/056q05a1.html>. Acesso 
em: 14 jul. 2015. 
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manuseio. Exemplo são os aplicativos móveis para jornais, permitindo que o acesso a 

informações esteja no bolso ou na bolsa de homens e mulheres. Importante ressaltar o poder 

dessa inovação, que criou toda uma indústria ao redor, teve grande impacto na produção 

jornalística e pode ser forte aliada na democratização do conhecimento científico. 

 Apesar de ilustre, o impacto da CT&I no dia a dia das pessoas não deve ser pensado 

apenas na perspectiva de possibilitar acesso a bens de consumo. O objetivo primordial é 

compreender a lógica da produção científica, bem como jogos de interesse implícitos. 

 Discutimos ao longo deste trabalho, vertentes de inclusão do público em geral na 

ciência. Mas, quem forma esse público em geral? E quais os desdobramentos do jornalismo 

científico para a vida do público? 

 Ao utilizar o termo população em geral, a ênfase é dada a pessoas que, 

tradicionalmente, estão à margem da comunicação científica tradicional. Nesse aspecto, em 

relação à população em geral, merecem destaque os grupos que sem ações específicas de 

democratização do conhecimento científico, ficam, praticamente, excluídos. 

 

Dividimos automaticamente a humanidade em público leigo “ignorante”, de um 
lado, e “nós”, os sábios cientistas de outro. Entretanto, uma das principais 
características do nosso tempo é justamente o fato de que essa dicotomia deixou de 
existir. Nós, cientistas não somos basicamente diferentes do público, salvo no campo 
bem delimitado da nossa especialização. Diante de problemas como a manipulação 
genética ou a clonagem, por exemplo, sinto-me exatamente - ou quase exatamente – 
na mesma posição do leigo. Mesmo no campo da energia nuclear, se por um lado 
minha competência, na condição de físico, me permite obviamente avaliar os 
perigos da radioatividade, por outro lado, ela não lança nenhuma luz sobre os riscos 
que as usinas nucleares acarretam – que têm mais a ver com um sistema de 
tubulações e de concreto do que com a estrutura do núcleo atômico (…) Está mais 
do que na hora de nós, cientistas, mostrarmos um pouco mais de modéstia e 
admitirmos que nosso conhecimento é na realidade muito limitado. De fato, em um 
sentido muito profundo, nem sequer compreendemos a nossa própria ciência: não só 
dominamos apenas uma parcela muito limitada do seu conteúdo, como também não 
temos nenhum conhecimento do contexto em que ele se produz. (VOGT, 2006, p. 
32) 

 

 Na comunicação científica, os papéis mudam de acordo com o cenário. Cientistas 

também formam a população e geral, são leigos à medida que os assuntos vão além de sua 

especialização. 

 A exclusão além dos centros de pesquisa é gritante. No Brasil, 16% da população não 

apresenta letramento científico, 48% da população apresenta letramento científico rudimentar, 

31% se enquadra no letramento científico básico e apenas 5% está classificada com 
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letramento científico proficiente35. 

 O propósito de popularizar a ciência ocorre em meio à tônica da sociedade do 

conhecimento. Logo, se de um lado o foco é o conhecimento, do outro lado, há a exclusão. 

Sendo uma das vitais funções da popularização científica, a de promoção da cidadania, 

diminuindo a exclusão provocada pelo não acesso ao conhecimento. 

 

Papel da comunicação, no esforço de difundir o conhecimento científico para a 
sociedade, ampliando o esforço de disseminar tais conhecimentos, a partir da 
expansão do círculo tradicional da comunicação científica, partindo para uma 
popularização da ciência, democratizando seu acesso e uso, com impacto na 
capacidade de incorporar cada vez mais novos autores e de gerar mais conhecimento 
científico. (DUARTE; BARROS, 2003, p. 48) 
 

 A popularização promove a inserção da sociedade como ator da ciência e busca 

respostas aos anseios sociais, ou seja, agregar a sociedade ao ethos científico, democratizar o 

conhecimento. 

 “Um dos esforços da divulgação científica é o de lutar contra a instauração de uma 

redoma no conhecimento científico; de agregar os excluídos pelo conhecimento científico ao 

próprio conhecimento científico” (DUARTE; BARROS, 2003, p. 55). E os excluídos existem 

aos montes, visto que, no País36, cada pessoa passa em média 7,6 anos nas escolas, 8,3% da 

população é analfabeta e 17,8% analfabeta funcional. 

 Analisando grupos específicos37, como idosos (23,9% da população acima de 60 anos 

é analfabeta), agricultores (80% da população rural tem baixa escolaridade), agricultores 

idosos (metade da população rural acima de 60 anos é analfabeta), indígenas (nas aldeias, três 

em cada dez indígenas são analfabetos), bem como regiões específicas (18,2% dos homens 

nordestinos são analfabetos), os dados são ainda mais alarmantes. 

 Um idoso pode dar melhor tratamento a sua criação de animais com a leitura da bula 

de remédios, o agricultor pode melhorar a produtividade utilizando a variedade de sementes 

mais adequadas para as condições (clima, solo, infraestrutura, maquinário, entre outros) de 

sua propriedade ou um nordestino pode aprender a conservar melhor sua produção leiteira 

                                                 
35 Os dados são oriundos de pesquisa realizada com pessoas entre 15 e 40 anos, com mais de quatro anos de 
estudo e residentes no Distrito Federal e nas nove regiões metropolitanas do País: Belém, Belo Horizonte, 
Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. INSTITUTO ABRAMUNDO. 
Indicador de Letramento Científico. São Paulo: 2014. Disponível em: 
<www.abramundo.com.br/experimenta/assets/downloads/IndiceLetramentoCientifico.pdf>. Acesso em: 17 abr. 
2015. 
36 BRASIL. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2012. 
37 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes ao Censo Agropecuário 2006 (2009) Censo 
2010 (2012) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 2012 (2014). 
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com informações científicas; e isso tem a ver com CT&I.  

Portanto, pensar a cidadania científica é de importância redobrava em um País38 onde 

a média de leitura é de quatro livros por ano, sendo que apenas 2,1 livros são lidos até o fim e 

75% da população nunca frequentou uma biblioteca. Nos países em desenvolvimento, mostra-

se de grande importância compartilhar conhecimento científico. 

 Um dos campos que tem se dedicado, historicamente, mesmo que com episódios de 

insucesso, ao compartilhamento do conhecimento científico é o jornalismo. Para tanto, para 

ampliar os conhecimentos acerca de questões debatidas pela CT&I, o jornalismo científico 

tem grande potencial em complementar a educação formal. 

 

 

4.3 JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

Este tópico discorre sobre a sustentação do jornalismo científico. Apesar disso, deve-

se lembrar que disfunções ocorrem aos montes, mas tais inexatidões não invalidam o gênero. 

De qualquer forma, também por essas manifestações fazem-se necessárias investigações 

apuradas.  

O jornalismo moderno está submetido a uma economia de mercado. Portanto, as 

empresas jornalísticas possuem uma essência contraditória, devendo seguir os princípios da 

comunicação social ao mesmo tempo em que estão inseridas na lógica de mercado.  

Comunicar ciência com a sociedade é um desafio. E o jornalismo científico, um dos 

mediadores mais tradicionais da popularização científica, apresenta-se como potencial aliado 

nesse cenário de união entre cientista e população, possibilitando que informações acerca da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) ultrapassem os ambientes de pesquisa. 

Ademais, o jornalismo carrega o prestígio de ser uma das principais fontes de 

informação sobre o mundo. Provavelmente, o leitor deste trabalho tomou conhecimento do 

embate sobre rotulagem dos transgênicos por meio da imprensa. De qualquer forma, não só a 

população em geral, mas cientistas, muitas vezes, tomam conhecimento sobre questões 

científicas por meio do jornalismo.  

Para Burkett (1990, p. 133), agricultura e meio ambiente são assuntos transcientíficos. 

Assim, a agricultura – bem como sua “irmã” pecuária – atravessa a ciência, ou seja a 

agropecuária transpassa questões de CT&I. 

                                                 
38 BRASIL. Retratos da leitura no Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. 
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É preciso ter em mente que o Jornalismo Científico abrange não apenas as chamadas 
"ciências duras" - Física, Química etc., mas inclui as ciências humanas (Educação, 
Sociologia, Comunicação etc.) e que, em virtude da especialização em algumas 
áreas, tem assumido denominações particulares, em alguns casos, como o 
Jornalismo Ambiental, o Jornalismo em Agribusiness, o Jornalismo em Saúde, o 
Jornalismo Econômico, o Jornalismo em Informática etc. Na prática, no entanto, 
todas estas manifestações específicas remetem para o Jornalismo Científico, 
entendido aqui como o termo genérico, mais abrangente. (PORTAL DO 
JORNALISMO CIENTÍFICO39) 

 

 O jornalismo agrícola foi renomeado de jornalismo em agribusiness e é considerado 

jornalismo científico. Da mesma forma, outras categorias, como ambiental, em saúde e 

informática também são manifestações do gênero jornalismo científico. 

 Ademais, “o jornalismo científico não se restringe à cobertura de assuntos específicos 

de C&T, mas o conhecimento científico pode ser utilizado para melhor compreender qualquer 

aspecto, fato, ou acontecimento de interesse jornalístico” (OLIVEIRA, 2015, p. 47). 

Sobre jornalismo científico, “os guias mais antigos se concentram nos problemas de 

como traduzir termos técnicos para uma linguagem mais comum, tornando os textos mais 

simples” (BURKETT, 1990, p. 1). Entretanto, paradigmas contemporâneos redefinem o papel 

do jornalista científico.  

Até porque, tradução é competência de tradutores e linguistas. A alçada de jornalistas 

é outra. Para Pena (2005, p. 23), “a natureza do jornalismo está no medo. O medo do 

desconhecido, que leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer”. 

Assim, transladar de uma língua a outra – mesmo que do cientifiquês para uma 

linguagem mais simples e clara –, de fato, ocorre no jornalismo, mas essa não é sua única ou 

principal atribuição. No processo de apuração da informação científica, redação do texto 

jornalístico, edição do material e divulgação, há – ou deveria ter – muito mais que tradução. 

Semelhante discussão foi debatida, anteriormente, na conceituação de divulgação e 

vulgarização científica, que não deve ser, simplesmente, de transferência; afinal, comunicação 

é um processo mais complexo que o ato de transmitir. Frisando, ainda, que o jornalismo está 

inserido na comunicação social. 

Claro que “os redatores científicos operam em muitos níveis e graus de popularização, 

educação e esclarecimento” (BURKETT, 1990, p. 19) e, para isso, adaptam a linguagem. 

Entretanto, como veremos a seguir, a essência do jornalismo científico está mais adiante de 

                                                 
39 PORTAL DO JORNALISMO CIENTÍFICO. Disponível em: 
<www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/conceitos/jornalismoagrobusiness.php>. Acesso em: 14 
mar. 2016.  
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transmissão ou tradução. 

 Além de ser ponte entre pesquisadores e população, o propósito do jornalismo 

científico, sob perspectiva da cidadania científica, é evitar que o conhecimento seja sinônimo 

de poder e dominação.  

 

No entanto, apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, a grande maioria das 
pessoas ainda vive totalmente alheia às decisões dos centros do poder político sobre 
como e quanto investir em atividades de C&T. Estas atividades, no Brasil, são 
financiadas sobretudo com dinheiro público. (OLIVEIRA, 2015, p. 15) 

 

No Brasil, a população pode intervir nos grandes programas de CT&I, visto que eles 

passam pelo Congresso Nacional. O jornalismo científico estabelece orientações para 

governos criarem leis, balizarem políticas públicas, aplicarem verbas e administrarem os 

interesses públicos. A repercussão na imprensa é tão importante, que a clipagem costuma ser o 

primeiro serviço executado nas assessorias de comunicação de órgãos de governo. Diretores e 

políticos começam o dia lendo excerto de jornais. 

As reportagens impactam também na comunidade científica, que se inteira sobre 

diversas discussões por meio da imprensa, seja sobre novas descobertas, atualização de 

informações ou acompanhamento de questões. 

A respeito da elaboração, o jornalismo científico é produzido, essencialmente, por 

profissionais de imprensa. Quando de caráter informativo, gera entrevistas, notas, notícias e 

reportagens. Já, quando opinativo, conta com artigos, charges, colunas, crônicas e editoriais. 

Sobre a forma, os materiais podem ser veiculados em qualquer meio técnico. 

Assim, o jornalismo científico pode existir em diversos suportes, como jornalismo 

digital, telejornalismo, radiojornalismo, além de impressos, como jornais e revistas; sem 

esquecer os materiais produzidos por assessorias de comunicação. 

Quanto ao local de construção, “a maioria dos redatores de ciência de tempo integral 

trabalha em instituições tais como universidades, hospitais, organizações de ciência e saúde, 

governo e comércio, e agências de relações públicas” (BURKETT, 1990, p. 40).   

 

A qualificação dos divulgadores ou jornalistas depende basicamente do seu processo 
básico de formação, particularmente do respaldo teórico e prático que a Academia 
(em particular os cursos de Jornalismo) lhes tem dado. Como sabemos, a grade 
curricular dos cursos de Jornalismo apenas excepcionalmente contempla o chamado 
jornalismo especializado, que inclui o jornalismo científico (...) apenas 10% dos 
cursos de Jornalismo inclui disciplina obrigatória ou eletiva que contempla a 
divulgação científica. Isso significa que ainda estamos formando profissionais de 
imprensa que não estão sensibilizados para o processo de produção científica, o 
método científico e a cultura científica em particular. Além disso, muitos dos cursos 
que dão espaço para o Jornalismo Científico não complementam esta formação com 
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disciplinas básicas voltadas para a história, a sociologia ou a filosofia da ciência e 
não estimulam a perspectiva crítica, restringindo-se aos aspectos meramente 
técnicos da produção de notícias/reportagens. Com isso, não sensibilizam os futuros 
jornalistas para os interesses que rondam a produção e a divulgação da ciência, não 
alertam para ação dos lobbys políticos, comerciais, militares etc e para a necessidade 
de estabelecimento de políticas públicas para o setor. (PORTO, 2009, p. 17) 

 

Formação na área possibilita maior compreensão sobre o fazer jornalismo científico, 

bem como dos desafios inerentes à profissão, especialmente, tendo em vista uma visão crítica. 

Abrem-se parêntesis para registrar a qualificação do jornalista científico.  

“Para que o jornalista deixe de ser, ou seja, com menos frequência induzido ao erro, é 

preciso treinamento, seja na academia, ou através do convívio diário nas entidades de ciência 

e tecnologia” (PORTO, 2009, p. 173). Entretanto, o foco dos cursos de pós-graduação em 

comunicação científica e, mais precisamente em jornalismo científico, estão no Estado de São 

Paulo. A região Centro-Oeste ainda não conta com especialização, mestrado ou doutorado na 

linha.  

As pautas costumam chegar por meio de press releases de assessorias de comunicação 

de institutos ou departamentos de pesquisa. “Cerca de 70% das notícias que chegam hoje nas 

redações provem de assessorias de comunicação” (MONTEIRO, 2016, p. 3). A outra parte das 

pautas é produzida a partir de materiais da comunicação científica tradicional, como artigos, 

relatórios, revistas, bem como da cobertura de eventos científicos. Aponta-se um potencial 

problema, visto que, muitas vezes, o serviço resume-se ao control c, control v, de releases, 

matérias de agências de notícias ou de artigos. 

“O jornalista científico, como qualquer outro jornalista, sabe que ao construir suas 

matérias, não deve atender a interesses unilaterais de pesquisadores e cientistas, os quais 

buscam uma visão única sobre seus experimentos” (PORTO, 2009, p.169). Afinal, jornalismo 

não é cópia e, além disso, se o jornalista não problematizar em suas reportagens, de pouco 

serve a profissão, bastaria deixar o cientista fazendo o papel de ponte. 

No jornalismo científico, o fluxo de comunicação é realizado em redes e com a 

participação de uma infinidade de atores. Importante ressaltar duas questões. A primeira é que 

os atores podem assumir posições diferentes, dependendo do contexto, como ora determinado 

ator é jornalista, ora é população em geral. A segunda é o fato de os atores do jornalismo 

científico, a respeito de quantidade, funções e fluxo de comunicação interna, depender das 

características específicas de cada redação. 

No jornalismo científico, a interlocução ocorre por meio de uma rede formada por 

cientistas, jornalistas e o público em geral. Pensando em um modelo para representação, 
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seguiremos o debate conglobando um fluxo de comunicação que ocorre por meio do 

jornalismo científico, uma dentre diversas possibilidades de exemplos de redes, esquemas e 

atores. A seguir é exposto um possível fluxo de comunicação de jornalismo científico 

impresso. 

 

Figura 2 – Atores e processos envolvidos no jornalismo científico 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. Ilustração, Suryara Bernardi, 2015. 
 

 A situação apresentada na Figura 2 representa, especialmente, cientistas, jornalistas e 

leitores, bem como uma comunicação ora informal, como a que ocorre nas negociações entre 

editores e equipe de reportagem, ora formal, como a sustentada pelo jornal. 

Importante frisar que o fluxo da comunicação científica tradicional, no âmbito da 

disseminação/modo 1, é complementar ao fluxo do jornalismo científico/modo 2. Para que 

houvesse a representação da Figura 2 foi necessário, anteriormente, ocorrer o esquema da 

Figura 1. Reforçando Schwartzman (2005, p. 11), respectivamente sobre o modo 1 e 2 “na 

verdade são dois modelos ideais, entre o que seria uma ciência mais tradicional e uma ciência 

mais contemporânea”. 
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Destaca-se que esses dois níveis de comunicação da ciência são importantes e 

complementares, atendendo a necessidades diferentes. Há momento de dialogar com a 

comunidade científica, como em bancas examinadoras, em congressos, por meio de 

publicações científicas, em centros de pesquisa, entre outros. Bem como instantes de dialogar 

com a sociedade em geral, como na avaliação das demandas da sociedade, em debates 

públicos, por meio da popularização científica, em cursos de extensão universitária, entre 

outros. 

Há uma série de conflitos presentes no processo de comunicação, mediada pelo 

jornalismo científico. Sendo que esses embates, quase sempre, ficam escondidos da 

sociedade. 

 

No mundo todo, há um grande fosso entre a universidade e a sociedade. Intelectuais 
colocam-se em pedestais, dizem-se incompreendidos e reclamam da superficialidade 
da imprensa. Cientistas isolam-se em laboratórios, usam uma linguagem hermética 
e, claro, também voltam suas críticas contra a falta de uma divulgação aprofundada 
de suas pesquisas. (PENA, 2005, p. 205) 

 

 Há impasses no que se refere à comunicação científica em si. A relação entre 

cientistas e jornalistas é instável. Cientistas se queixam da redação de suas pesquisas, seja por 

que os jornalistas não detalham a metodologia ou focam, de forma simplista, nos resultados. 

Os jornalistas, por sua vez, expõem dificuldades na coleta e na redação de textos, devido à 

rotina de produção característica do jornalismo, bem como o formato da matéria. E, por aí vai. 

 
Na prática, muitas vezes, jornalistas e pesquisadores contemplam a ciência e a 
tecnologia de maneira diversa, o que é compreensível porque, enquanto para os 
profissionais de imprensa elas representam apenas mais uma área de cobertura, para 
os cientistas/pesquisadores elas podem significar um comprometimento para toda a 
vida. (PORTO, 2009, p. 17 - 18) 

 

 O ritmo de produção da ciência e do jornalismo é diferente. Cientistas desenvolvem 

pesquisas com tempo de elaboração muito superior à rotina jornalística. O deadline do 

jornalista é de apenas algumas horas, enquanto as pesquisas são contadas a partir de meses, 

anos e, muitas, até décadas. No entanto, essa relação precisa ser melhor compreendida, de 

modo a sanar ou diminuir dificuldades e melhor interação entre as partes. 

 Esse gênero, especializado em CT&I, implica na atuação em conformidade com os 

princípios do jornalismo, bem como nas suas rotinas de produção.  Otto Groth (2011) define 

quatro características básicas do jornalismo: periodicidade, universalidade, atualidade e 

publicidade; sendo periodicidade e publicidade relativas à forma, enquanto universalidade e 
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atualidade relativas ao conteúdo. Logo, o jornalismo científico deve seguir tais características. 

 Para o autor, a periodicidade possibilita o recebimento regular e seguro do material. A 

universalidade trata da influência das informações na percepção do mundo. Atualidade é a 

mediação de algo atual, novo. Já a publicidade é referente à acessibilidade. 

Nesse âmbito, de aprofundamento na delimitação do gênero, observam-se conceitos e 

teorias próprios do jornalismo; este trabalho discute newsmaking e noticiabilidade. 

 O newsmaking diz respeito ao fazer notícias, à construção de notícias com base em 

critérios, articulando “a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos 

processos produtivos” (WOLF, 1999 p. 188). 

 “Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam 

colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas unificadas 

na produção de notícias. É dessas práticas que se ocupa a teoria do newsmaking” (PENA, 

2005, p. 130). 

 Para compreender melhor os critérios que regem a produção de notícias é necessário 

remeter à noticiabilidade, que “é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos - do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do 

ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas - para adquirirem a existência pública de 

notícias” (WOLF, 1999, p. 189). 

 Para Wolf (1999), os valores-notícia podem ser divididos em categorias: substantivas, 

relativas à disponibilidade do material e critérios relativos ao produto, ao público ou à 

concorrência. 

 Para o autor, as categorias substantivas são relativas ao conteúdo, ao acontecimento 

ser transformado em notícia a partir dos critérios: importância dos envolvidos, impacto sobre 

a nação e sobre o interesse nacional, quantidade de pessoas envolvidas e relevância do 

acontecimento para prolongar uma situação.  

Já as categorias referentes à disponibilidade do material e aos critérios do produto 

informativo tratam do conjunto dos processos de produção: acessibilidade à fonte, formatação 

prévia, política editorial, brevidade, atualidade, novidade, organização interna da empresa, 

qualidade e equilíbrio. 

Pertinente ao público, a imagem do destinatário: plena identificação de personagens, 

interesse público, protetividade. E categorias relativas à concorrência, sobre a relação com a 

concorrência: exclusividade, furo, gerar expectativas e modelos referenciais. 

 “A noticiabilidade é negociada por repórteres, editores, diretores e outros atores do 

processo produtivo na redação” (PENA, 2005, p. 130). Assim, no interior das redações 
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jornalísticas, uma série de atores que discute os critérios de produção e de divulgação da 

notícia. 

 O jornalista elabora as notícias. O jornalismo tem compromisso com a realidade, mas 

não é um espelho ou uma reprodução mimética, mas um traço do real. Até porque toda 

mediação é reducionista. 

 Assim, da mesma forma que investigações científicas estão sujeitas a erros, o 

jornalismo também está. Afinal, a produção de ambos é realizada por atores passíveis a 

equívocos e a métodos mal executados. De qualquer forma, a ciência e o jornalismo têm um 

atrelamento intrínseco pelo compromisso com a realidade. 

Paradigmas tradicionais reforçam que função do jornalismo científico é facilitar o 

entendimento do texto noticioso por um público não especializado em ciência. Mas, Bueno 

(1984), superando-os e traça seis funções básicas do jornalismo científico: informativa, 

educativa, social, cultural, econômica e político-ideológico. 

 A respeito da função informativa, Bueno (1984, p. 29) reforça que está “implícita na 

própria conceituação do Jornalismo Científico: divulgação de fatos e informações de natureza 

científica e tecnológica” e completa “permitindo ao cidadão comum inteirar-se das novas 

descobertas da ciência e de suas implicações políticas, econômicas e sócio-culturais”. 

 Educativa, de aproximação do jornalista científico com a atividade de promover a 

educação, de melhorar a compreensão da população em geral acerca da ciência. Função de 

especial necessidade em países e localidades de educação deficitária. 

 A função social é a responsabilidade de ampliar o contexto da informação científica, 

“está associada ao processo de humanização da ciência e responde pela intermediação entre a 

ciência (o cientista) e a sociedade (…) posicionar-se criticamente diante da concepção 

materialista da ciência” (BUENO, 1984, p. 34 - 35). 

 Cultural, uma visão crítica acerca da divulgação da ciência, bem como de preservação 

e valorização das culturas e das diversidades. Bueno (1984, p. 35) explica que a função é 

“trabalhar em prol da preservação e valorização da cultura nacional e repelir qualquer 

tentativa de agressão aos nossos valores culturais” e completa “posicionar-se contra a 

ideologia modernizante difundida pelos meios de comunicação, responsável pela adoção de 

inovações tecnológicas de impacto negativo em sociedades subdesenvolvidas”. 

 Econômica, de percepção das relações entre ciência, tecnologia e setor produtivo. 

“Contribuindo para aumentar o intercâmbio entre os institutos universidades e centros de 

pesquisa nacionais e o setor produtivo” (BUENO, 1984, p. 38). 

 Político-ideológica de formar opinião pública sobre os impactos e os resultados da 
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ciência, bem como de alertar para os possíveis interesses envolvidos. Ou seja, uma função de 

resistência, de luta contra a manutenção de poderes e de valorização da geração de 

conhecimento. 

 Em linhas gerais, tais funções vão ao encontro da essência da comunicação e do 

jornalismo de “problematização dialógica” (FREIRE, 1980, p. 55) e que “não pode abandonar 

um dos conceitos básicos ensinados nas escolas de comunicação como bom jornalismo; o de 

informar, promovendo o contraditório e a isenção” (PORTO, 2009, p. 169).  

 

É certo afirmar que parte da ciência e tecnologia produzidas e que são divulgadas 
podem ser um agente importante no exercício da cidadania. O JC deve estar 
sintonizado na preservação e valorização do desenvolvimento científico, levando ao 
público notícias equilibradas e sóbrias sobre ciência (...) Para que o JC atue como 
agente político, contribuindo para o exercício da cidadania ele deverá estar 
comprometido em esclarecer que as atividades de C&T são essencialmente 
humanas. E ainda, que estas atuam diretamente nas atividades sócio-econômicas e 
políticas de um país. O JC tem a função de divulgar os avanços da ciência e da 
tecnologia, visando à democratização desse conhecimento e a uma formação cultural 
que permita às pessoas tomarem melhores decisões em suas vidas cotidianas. 
(PORTO, 2009, p. 217; 219) 

 

 “Um pesticida nocivo ao meio ambiente a longo prazo, pode ser substituído por outro 

mais perigoso para aqueles que o aplicam, criando um novo problema de saúde ocupacional 

ou risco inesperado para aqueles que podem ser acidentalmente borrifados com ele” 

(BURKETT, 1990, p. 111). E um jornalismo científico que não se atém a suas funções pode 

ser propagandista, ao invés de promover o esclarecimento para interesse público.  

“Divulgar ciência é acima de tudo ação política e estratégica, e o jornalista deve estar 

atento a isso” (OLIVEIRA, 2015, p. 50). O jornalismo científico, comprometido com suas 

funções, divulga não só questões ligadas a CT&I de ponta, mas apresenta debates de 

aplicação no dia a dia das pessoas, para evitar doenças, melhorar a comunicação, higiene, 

nutrição, preservação ambiental, produtividade, saúde, entre outros. 

 O papel do jornalismo científico é, especialmente, desvendar à sociedade como se dá o 

processo de pesquisa científica. Isso implica em debater a comunicação científica, os ritos 

inerentes, bem como os conflitos e interesses. O jornalismo deve ser transparente. 

Oliveira (2015, p. 15) alerta que um bom jornalista “deve romper com a cultura de 

papagaios de cientistas” e completa que deve “derrubar o estereótipo de cientista tipo 

professor Pardal, e desmistificar a imagem maniqueísta que o senso comum carrega da 

ciência”.  

O jornalismo científico brasileiro “representa uma verdadeira escola. Na verdade, é 

lícito admitir que ela tem sido fruto mais do trabalho abnegado, incansável, de pesquisadores 
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e jornalistas ilustres do que da sensibilidade de empresários da indústria da comunicação e 

dos editores dos nossos principais veículos” (PORTO, 2009, p. 117). 

 Em ambientes marcados por exclusão, como a zona rural brasileira, o jornalismo 

científico torna-se potencial aliado para o desenvolvimento. Estudos de caso são necessários 

para investigar como ocorre a popularização da CT&I, como se efetiva o transpassar os 

ambientes de pesquisa até os atores da realidade agrária. 

 Bueno (2001, p. 190) destaca que a segmentação/especialização é uma das tendências 

manifestadas pela indústria da comunicação, citando “a cadernização dos veículos impressos, 

o surgimento de títulos de revistas focadas em especialidades”. Esse fenômeno segue vivo na 

área da agropecuária. 

 No início do século XX, importantes publicações especializadas contribuíram para a 

difusão de pesquisas em agropecuária, como O Fazendeiro (1901 – s.d.) e Chácaras e Quintais 

(1909 – 1948); essa última, contava com colaboração de José Reis, “considerado o patrono do 

jornalismo científico no Brasil (OLIVEIRA, 2015, p. 33) e um dos fundadores da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) (1948 –) e da Associação Brasileira de 

Jornalismo Científico (ABJC) (1977 –).  

 Caminhando mais pelo século, surgem outros representantes de peso, como a revista A 

Granja (1945 - ) e Globo Rural (1985 –), bem como o programa televisivo Globo Rural (1980 

–), que vai ao ar, pela TV Globo, nas manhãs de domingo e considerado “uma autêntica 

escola de jornalismo científico” (PORTO, 2009, p. 120). Além da Revista DBO (1985 –), de 

“Negócios da Pecuária”, iniciada, três anos antes, como informativo, e que conta há 12 anos 

com revistas irmãs, como Mundo do Leite e Agro DBO. 

 Ademais, há exemplos também de cadernos semanais de importantes jornais diários, 

como Suplemento Agrícola, de O Estado de São Paulo (1955 – 2011); e Agrofolha40 (1986 – 

2012), da Folha de São Paulo. 

Goiás conta com exemplos de prestígio, A Informação Goyana41 (1917 – 1935), entre 

vários assuntos, divulgava dados da fertilidade do solo goiano, recursos naturais, agricultura e 

pecuária; o Jornal do Campo (s.d. –), transmitido pela TV Anhanguera, afiliada da Rede 

Globo; e o recém-descontinuado Suplemento do Campo (1988 – 2015), de O Popular e do 

Jornal do Tocantins; ambos veículos da Organização Jaime Câmara. 

                                                 
40 A Agrofolha, suplemento de agropecuária de um dos mais influentes jornais do País ainda não recebeu a 
atenção devida como objeto de pesquisa. O acervo digitalizado e de acesso gratuito está disponível em: 
<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 23 mar. 2016.  
41  Informação Goyana, com subtítulo “revista mensal, ilustrada e informativa das possibilidades do Brasil 
Central”, era produzida por goianos e editada no Rio de Janeiro. Circulou em Goiás, no Rio de Janeiro, em 
diversos estados, bem como em países estrangeiros. 
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A agropecuária é uma área científica que passou por intensas transformações nas 

últimas décadas e o jornalismo realizou cobertura das mudanças e novidades. O percurso do 

jornalismo científico incide, em muitos momentos, na agropecuária. Tanto é que grandes 

nomes do jornalismo científico brasileiro escreviam/escrevem sobre agropecuária e notáveis 

jornais contaram/contam com produções específicas para a área. 
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5 DIFUSIONISMO NA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 

 

  Este capítulo aborda a perspectiva do debate científico para a agricultura e pecuária. 

As transformações estimuladas pela modernização da agropecuária, tendência difusionista, 

extensão antidialógica, pesquisa científica, jornalismo científico para o setor, questões rurais e 

seus atores. 

 A agropecuária é uma das áreas científicas de maior desenvolvimento nas últimas 

décadas. A Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) aumentou a produtividade, possibilitou a 

correção dos solos – permitindo, inclusive, alta produtividade no Cerrado, que, antes, tinha 

solos considerados inférteis –, aperfeiçoou técnicas agronômicas, introduziu novos 

equipamentos, insumos, novidades no manejo de animais. 

 No Brasil, a Revolução Industrial ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, 

caminhando lado a lado com a Revolução Verde, que estimulou a adoção de pacotes 

tecnológicos na agricultura (RAMOS; ALY, 2005, p. 35).  

 Com campanhas massivas de aumento da produtividade e redução de custos, a 

agropecuária foi revolvida, especialmente, com a introdução de sementes híbridas e 

transgênicas, acompanhadas da utilização de defensivos. A modernização alterou, 

significativamente, as matas, os campos, as campinas, as várzeas, os vales e os pastos. 

 A agropecuária foi um dos maiores emblemas de aplicação do paradigma da Teoria da 

Difusão das Inovações, em que informações científicas, pacotes tecnológicos e produtos de 

inovação eram entornados nos quatro cantos da América Latina e do País.  

A difusão de inovações tecnológicas era, normalmente, promovida e estimulada pelos 

governos. Sendo que, além das fontes oficiais, a mídia foi outra partidária de destaque do 

difusionismo. 

   

A difusão de tecnologias e motivações modernizantes deveria ocorrer através de 
mensagens massivas dos meios de comunicação e também do efeito demonstração. 
Para as políticas públicas difusionistas, a ênfase estava no estímulo ao uso 
estratégico dos meios de comunicação como força indutora a fim de que os sujeitos 
tradicionais passassem a se comportar de maneira moderna. (CITELLI, et. al., 2014, 
p. 111) 

 

 A mídia bradava um rural renovado sob baluarte da modernização. O moderno 

adquiriu conotação de algo, inevitavelmente, positivo. Tudo e todos precisavam se 

modernizar, como os produtores rurais, as técnicas agropecuárias e a infraestrutura. 

 Para Citelli (et. al. 2014, p. 112), o difusionismo contou com duas definições, sendo a 
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primeira o processo de transmissão de inovações por meio de canais a membros de uma 

estrutura social; já a segunda, como processo de compartilhamento de informações defronte às 

incertezas de uma nova ideia, utilizando redes de comunicação. 

 Apesar do refinamento do conceito, ambas as acepções objetivam a adoção de novas 

atitudes, comportamentos, ideias, produtos ou técnicas, rumo à modernização. Ademais, tanto 

em uma quanto na outra, os meios de comunicação são instrumentos essenciais para atingir os 

propósitos.  

Assim, tal paradigma não compreende a comunicação enquanto diálogo, pelo 

contrário, funcionando como “prática depositante de um falso saber que, anestesiando o 

espírito crítico, serve à “domesticação” dos homens e instrumentaliza a invasão cultural” 

(FREIRE, 1980, p. 55).  

 Nesse contexto, emergiu a tecnificação e industrialização da agropecuária a partir de 

um período em que os holofotes estavam apontados, quase exclusivamente, para o aumento da 

produtividade. 

 Moreira (1990, p. 68) aponta que entre 1960 e 1970 o emprego de tratores foi 

triplicado; entre 1960 e 1975 o número de empresas utilizando fertilizantes (orgânicos ou 

industriais) sextuplicou; e entre 1965 e 1980, o consumo de agrotóxicos quadruplicou. 

 Entretanto, a CT&I não foi inclusiva. Pelo contrário, considerando os atores das zonas 

rurais, ampliaram-se as distâncias. Ramos e Aly (2005), Moreira (1990) e Silva (1981) 

explicam que o regime militar promoveu uma modernização técnica conservadora, na 

agropecuária, o que “agravou ainda mais a miséria de expressivos contingentes da nossa 

população” (SILVA, 1981, p. 44).  

 “Apesar da ampla aceitação do modelo na academia e no setor administrativo e dos 

altos investimentos nas políticas públicas, o esforço dos difusionistas alcançou reduzido êxito 

na prática” (CITELLI et. al. 2014, p. 113). O paradigma difusionista esteve entremeado, 

durante um longo período, nas ações direcionadas às populações rurais, entretanto, pouco se 

enfatizou de sua face obscura.  

 Na zona rural há, lado a lado, enormes e milionários maquinários agrícolas de precisão 

e Suprianos42, commodities agrícolas43 e fome44. As problemáticas subjacentes à questão 

                                                 
42 Personagem do conto A Enxada (1966), do escritor goiano Bernardo Élis (1915 – 1997). Um trabalhador rural 
que tenta, durante toda a narrativa, conseguir uma enxada para poder trabalhar a terra. ÉLIS, Bernardo. Veranico 
de janeiro. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1979    
43 Gêneros agrícolas produzidos em larga escala e comercializados em nível mundial, negociados em bolsas de 
valores ao redor do mundo. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities agrícolas, especialmente 
café, soja e suco de laranja. 
44 Na zona rural há mais pessoas que passam por problemas de insegurança alimentar do que na zona urbana. 
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agrária foram acentuadas, em especial, quando se analisa a questão ambiental e os conflitos 

agrários. 

 A industrialização atingiu a produção dos feed grains, grãos para alimentação animal, 

como soja e trigo, além do café e, especialmente, da cana. Já, culturas como fava, feijão, 

mandioca, além do leite, de produção, prioritariamente, da agricultura familiar, não sofreram 

impacto semelhante. Silva (1981, p. 49) chama as primeiras de culturas de rico e as últimas de 

culturas de pobre. 

 Arrais (2013, p. 47) explica que, no Brasil rural, a “densidade humana é substituída 

pela densidade técnica, porta-voz da modernização. O campo não se esvazia, ao contrário, 

ganha uma densidade técnico-informativa – silos, rodovias, pivôs, galpões de criação, pistas 

de pouso, aeronaves pulverizadoras etc.”. Sendo que, essa densidade técnico-informativa é 

presença forte na produção de feed grains, mas não nas culturas da agricultura familiar. 

A CT&I comercial, tradicional, não conseguiu atingir boa parte dos atores do campo. 

Ademais, o difusionismo mostrou-se limitado e excludente. Portanto, cabe à CT&I de caráter 

social a busca pela inclusão. Lembrando ainda, que é o conhecimento popular, empírico, que 

rege o dia a dia de grande parte da população rural. 

Para as populações rurais, a CT&I precisa dialogar com o conhecimento popular. Até 

porque, inúmeros exemplos de tecnologias de ponta são inviáveis – devido aos custos, falta de 

identificação, dificuldade no manuseio – a diversos grupos. 

 Apreende-se também uma exclusão científica. O difusionismo não buscou o 

compartilhamento de conhecimento científico, mas uma via unilateral de transferência de 

produtos tecnológicos e de inovação, como receitas para o desenvolvimento. Bordenave 

(2002) chama esse método de sistema de informação rural, em contraponto com a 

comunicação rural. 

 

No campo da agricultura, por exemplo, tem havido uma evolução que confirma a 
possibilidade de mutações na estrutura antes vertical da comunicação. Antigamente 
existia um sistema de informação rural, organizado para divulgar novas práticas 
agrícolas e persuadir os agricultores a adotá-las. Todo o arsenal de meios: rádio, 
publicações, cartazes, exposições, etc., era mobilizado para “vender o peixe”. 
Gradualmente, o nível de consciência dos produtores foi crescendo, organizaram-se 
em sindicatos e cooperativas, e passaram a exigir mais diálogo e menos propaganda. 
A informação rural transformou-se então em comunicação rural, baseada não mais 

                                                                                                                                                         
Enquanto na zona rural a insegurança alimentar grave, com risco de falta de recursos para comprar comida e 
ameaçados pela fome, atinge 6,3% da população, na zona urbana atinge 3,1%. BRASIL. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012. 
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na difusão unilateral de informação e instruções, mas no diálogo entre os diversos 
setores que compõem o setor agrícola. (BORDENAVE, 2002, p. 86) 

 

 Assim, tentativa de transição entre informação rural (difusionismo) para um processo 

comunicacional horizontal baseado no diálogo foi ocorrendo à medida que a sociedade civil 

foi se organizando e lutando contra a exclusão. 

O difusionismo foi uma forte fase da extensão rural. Apesar dos questionamentos do 

trabalho de comunicação entre técnicos e trabalhadores rurais ter de se basear “na ciência, e 

não na “doxa”, e não no “eu gostaria que fôsse” (FRERIE, 1980, p. 73).  

Praticamente todos os Estados brasileiros têm, ou pelo menos tiveram (visto que 

muitas foram extintas), Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); sob 

responsabilidade dos governos estaduais. 

A própria escolha de incluir extensão no nome mostra-se problemática. Paulo Freire 

(1980) alerta a significação de extensão como um processo antidialógico, unilateral, de 

exploração, que não objetiva a reflexão, transformação e tampouco o científico. 

 

Parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor 
em que se realize, a necessidade que sentem aquêles que a fazem, de ir até a “outra 
parte do mundo”, considerada inferior, para, à sua maneira “normalizá-la”. Para 
fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo. Daí que, em seu “campo 
associativo”, o termo extensão se encontre em relação significativa com 
transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, 
manipulação, etc. (FREIRE 1980, p. 22) 

 

A crítica à acepção difusionista do extensionismo rural é pela dependência que o 

processo provoca, em que determinados grupos, sob (falacioso) discurso de desenvolvimento, 

perpetuam formas de dominação. Dessarte, o difusionismo acaba por enfraquecer as culturas 

locais e a liberdade dos indivíduos.   

Retomando a discussão a respeito das instituições, que corroboraram com o 

difusionismo, tem-se a Emater Goiás – transformada em 2014 em Agência – que entre suas 

atribuições está a “execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, 

pesquisa agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo 

prioritariamente a agricultura familiar” 45. 

 No País, o difusionismo também já foi a tônica da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), criada em 1973 e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). A Embrapa é uma empresa pública presente em todas as regiões 

                                                 
45 Disponível em: <www.emater.go.gov.br/w/409>. Acesso em: 23 mar. 2016.  
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brasileiras, com unidades descentralizadas e escritórios em todos os estados, exceto Alagoas, 

Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Além de laboratórios virtuais no exterior e escritórios 

internacionais. 

 A missão da Embrapa é “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira”, a visão “ser um 

dos líderes mundiais na geração de conhecimento, tecnologia e inovação para a produção 

sustentável de alimentos, fibras e agroenergia” e valores “excelência em pesquisa e gestão, 

responsabilidade socioambiental, ética, respeito à diversidade e à pluralidade, 

comprometimento e cooperação” 46. 

 A história da produção do conhecimento científico em agropecuária, no País, está 

atrelada à história da Embrapa. O nome das unidades descentralizadas indicia o foco das 

pesquisas: agrobiologia; agroenergia; agroindústria de alimentos; agroindústria tropical; 

agropecuária Oeste; agrossilvipastoril; algodão; Amazônia (Ocidental e Oriental); arroz e 

feijão; café; caprinos e ovinos; cerrados; clima temperado; cocais; florestas; gado de corte; 

gado de leite; gestão territorial; hortaliças; informação tecnológica; informática agropecuária; 

instrumentação; mandioca e fruticultura; meio ambiente; milho e sorgo; monitoramento por 

satélite; pantanal; pecuária (Sudeste e Sul); pesca e aquicultura; produtos e mercado; 

quarentena vegetal; recursos genéticos e biotecnologia; semiárido; soja; solos; suínos e aves; 

tabuleiros costeiros; trigo; e uva e vinho. 

 Para Schwartzman (2005, p. 5) há “áreas em que o governo federal investe recursos 

importantes em pesquisa, sendo que na Embrapa, no Ministério da Agricultura, e o Instituto 

Oswaldo Cruz, no Ministério da Saúde, talvez sejam os melhores exemplos”. Portanto, a 

agropecuária é área de prioridade de despesas da União com pesquisa científica. 

 Para se ter uma ideia do montante, em 201447, a União investiu R$516,9 milhões para 

pesquisa e transferência de tecnologia agropecuária, sendo R$467,7 milhões no domínio de 

trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias da Embrapa. 

 O desenvolvimento da agropecuária brasileira está alinhado à pesquisa científica. De 

qualquer forma, a história demonstra equívocos no contato com grupos rurais, especialmente 

com as minorias, isso, por meio do não respeito ao conhecimento popular e tentativa de 

imposição de métodos e produtos.  

 

                                                 
46 Disponível em <www.embrapa.br/missao-visao-e-valores>. Acesso em: 7 set. 2015. 
47 BRASIL. Orçamento federal ao alcance de todos: projeto de lei orçamentária anual 2014. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, 2013. Disponível em: <www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-
anuais/orcamento-2014/Revista_OFAT_2014_WEB.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
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5.1 QUESTÕES RURAIS 

 

 A estrutura agrária brasileira é complexa e vivencia constantes transformações. Este 

tópico aborda espectros das discussões relativas ao rural, iniciando pela conceituação de 

questão agrária e questão agrícola, passando por uma breve trajetória histórica, urbanização, 

marcos jurídicos, até chegar à cidadania; um debate marcado por conflitos e exclusões. 

 Questão agrária e questão agrícola não são sinônimos, apesar da linha divisória entre 

ambas as conceituações ser tênue. Com frequência, as perspectivas agrícolas e agrárias são 

intrínsecas. Entretanto, analiticamente, é possível uma distinção. 

  

Em poucas palavras, a questão agrícola diz respeito aos aspectos ligados às 
mudanças da produção em si mesma: o que se produz, onde se produz e quanto se 
produz. Já a questão agrária está ligada às transformações nas relações sociais e 
trabalhistas: como se produz, de que forma se produz. No equacionamento da 
questão agrícola as variáveis importantes são as quantidades e os preços dos bens 
produzidos. Os principais indicadores da questão agrária são outros: a maneira como 
se organiza o trabalho e a produção; o nível de renda e emprego dos trabalhadores 
rurais; a produtividade das pessoas ocupadas no campo, etc. (SILVA, 1981, p. 5) 

  

 A questão agrícola é referente à produção, uma abordagem da quantidade, localidade, 

das cultivares e do preço dos bens produzidos. Já a questão agrária está relacionada às formas 

de organização do trabalho e da produção. São diversas as questões agrícolas e agrárias. 

Quando se fala que o Brasil produz cerca de 20% da produção mundial de feijão ou 

que o Produto Interno Bruto (PIB), em 2014, referente à agropecuária cresceu 0,4% em 

relação ao ano de 2013, remete-se à questão agrícola.  

E qualquer questão é passível a colapso. Então, para ilustrar as debilidades, aborda-se 

crise agrícola quando se verifica que, em Goiás, em 2014, houve redução do PIB em 

agricultura. 

“As questões postas no debate agrário ficam inteiramente dominados pela agenda 

oficial, que promove uma aparente metamorfose da 'Questão Agrária', procurando fazer 

crescer a produção e a produtividade do setor agrícola” (RAMOS; ALY, 2005, p. 33). 

Na ocasião em que se discute que o Brasil figura como um dos países com a maior 

concentração de terras ou que agricultores familiares estão exigindo mais dinheiro para o 

Plano Safra da Agricultura Familiar, versa-se sobre a questão agrária.  

As crises escusas às questões agrárias são quase infindáveis. Profere-se crise agrária, 

entre outros, quando o debate vai ao encontro de exemplos como o trabalho análogo ao 
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escravo ou insegurança alimentar.  

Como se produz e de que forma se produz tem a ver com o nível de renda e emprego 

dos trabalhadores rurais, a produtividade das pessoas ocupadas no campo, o êxodo rural, os 

conflitos no campo, a dicotomia entre demanda e disponibilidade de terra, os problemas 

ambientais, a ociosidade das terras, a reforma agrária, a função social da terra, e por aí vai. 

Assim, infere-se que o excerto “contribuir para que os produtos agropecuários gerados 

no País possam competir, em preço, qualidade e outros atributos desejados pelo mercado, com 

seus similares produzidos no exterior” 48, objetivo do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), lança luz, prioritariamente, à questão agrícola. Enquanto as questões 

agrárias são abarcadas na missão49 do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA):  

 

Promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, a democratização do acesso 
à terra, a gestão territorial da estrutura fundiária, a inclusão produtiva, a ampliação 
de renda da agricultura familiar e a paz no campo, contribuindo com a soberania 
alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país.  
 

 Para dar prosseguimento às discussões, torna-se importante referir-se, historicamente, 

ao processo de formação da zona rural e urbana, bem como evidenciar particularidades do 

Brasil rural. Para isso, este trabalho abordará marcos importantes da questão agrícola e 

agrária. 

 A história da agricultura no Brasil foi, prioritariamente, baseada nas questões 

agrícolas. A emergência da questão agrária tem um marco de construção teórica e política; é 

só a partir do século XX que surge a questão agrária brasileira. 

 

Na sua origem, com Vargas, a questão agrária constituía-se em torno da ideia de 
desenvolvimento, que nucleava a busca da autonomia econômica, a produção de 
divisas, o financiamento da industrialização e a superação de uma condição de atraso 
– os jecas ou bugres – prevalecente no campo (…) A chamada questão agrária, e 
muito especialmente o regime de acesso e posse da terra, tornar-se ia um dos fulcros 
da questão colonial. (LINHARES; SILVA, 1999, p. 138) 

  

 Não havia uma questão agrária até então, o assunto era referente às peculiaridades e 

problemáticas coloniais, havia exploração dos bens naturais, mas o incentivo era para o 

estabelecimento na terra. Após 1930, o problema passou a ser acerca das áreas cultiváveis, 

bem como da expropriação e expulsão.  

 No Brasil, a construção teórica e política da questão agrária ocorreu com a Revolução 

                                                 
48 Disponível em <www.agricultura.gov.br/ministerio/missao>. Acesso em: 7 set. 2015.  
49 Disponível em <www.mda.gov.br/sitemda/pagina/missão-visão-e-valores>. Acesso em: 7 set. 2015.  
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de 1930 e, de maneira mais sistemática, após a década de 1960 com a emergência do debate 

sobre a Reforma Agrária, sendo que a questão foi silenciada durante o regime militar 

(RAMOS; ALY, 2005). 

 Durante o período de emergência da questão agrária, os debates giravam em torno, 

especialmente, da crise do café. A Grande Depressão de 1929 provocou transtornos, como a 

compra e a queima de milhões de sacas de café, bem como o declínio da oligarquia cafeeira. 

Esse fato evidencia que: 

 

A questão agrária está presente nas crises agrícolas, da mesma maneira que a 
questão agrícola tem suas raízes na crise agrária. Portanto, é possível verificar que a 
crise agrícola e a crise agrária, além de internamente relacionadas, muitas vezes 
ocorrem simultaneamente. Mas o importante é que isso não é sempre necessário. 
(SILVA, 1981, p. 5) 
 

 Frisa-se, mais uma vez, que é possível, analiticamente, categorizar a questão agrícola e 

a questão agrária, bem como as respectivas crises. Entretanto, suas interrelações são aspectos 

notáveis. 

 Desde a Independência (1822), iniciou-se um processo de consolidação do Estado 

Nacional, com tentativa de uma constituição da identidade nacional, mas que tomou grandes 

proporções, somente, após a década de 1930, puxado pelo governo de Getúlio Vargas que 

propunha um resgate simbólico do interior do País por meio da marcha para Oeste. 

 Se não há uma cultura homogênea rural (como veremos ao longo do capítulo), assim 

como não uma cultura homogênea urbana, então, tampouco se pode considerar a existência de 

uma identidade nacional. Todavia, as tentativas de consolidar uma imagem unitária são 

recorrentes. 

 Os livros de história revelam que, no século XVI, a ocupação brasileira limitava-se ao 

litoral. As propriedades rurais destinavam-se, prioritariamente, ao cultivo de cana para 

produção do açúcar, visando à exportação para a Europa. O crescimento da exportação 

resultou nos primeiros centros urbanos, as cidades portuárias. 

 O século XVII foi marcado pela produção pastoril, pelas bandeiras e pela descoberta 

de jazidas de ouro e de pedras preciosas. A exploração aurífera ocorreu a partir do século 

XVIII, no interior do País, conhecida como hinterland, a terra de trás, o sertão. Moreira 

(1990) e Arrais (2013) frisam que a pecuária mantinha o rural, enquanto o ouro foi 

responsável pela formação das cidades Brasil adentro. 

 No século XIX, a produção de café contribuiu para o processo de urbanização do País. 

O café foi aliado no surgimento de várias cidades na região Sudeste, bem como no 
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desenvolvimento das cidades já existentes. Quem não se lembra da política do café com leite? 

 Retomando o debate da emergência da questão agrária, em março de 1938, um 

Decreto-Lei que dispõe sobre a divisão territorial do País, estabeleceu que a prefeitura define 

o perímetro urbano e rural do seu município. A partir de então, no Brasil, a área rural passou a 

ser fixada a partir de critérios de extensão da área urbana. É rural o que está além dos limites 

do urbano. 

 As grandes cidades costumam ter um plano diretor que define onde é a área urbana e 

onde é a rural, um planejamento estratégico com princípios e regras, que para ser alterado 

precisa da aprovação da câmara de vereadores. 

 Já os municípios pequenos, costumeiramente, não têm um plano diretor e a 

abrangência de onde termina o urbano e onde começa o rural é de fácil alteração e sem grande 

planejamento. As modificações também ficam a cargo do prefeito, sujeitas à aprovação da 

câmara de vereadores. 

 Ainda considerando a questão jurídica, Arrais (2013, p. 109) considera que a 

Constituição de 1946, possivelmente, estimulou a criação de municípios, visto que, o artigo 

15, parágrafo 4, diz que a União “entregará aos Municípios, excluídos os das Capitais, dez por 

cento do total que arrecadar do imposto de que trata o nº IV, feita a distribuição em partes 

iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importância em benefícios de ordem rural”. 

O Brasil tem 5.570 municípios50, sendo o País com a maior quantidade de municípios 

no mundo. Há muitas cidades, com dinâmica social, política e econômica, com características, 

predominantemente, rurais, mas com enormes áreas classificadas como urbanas.  

 Arrais (2013, p. 98 – 100) explica que o termo urbanização pode ser, entre outros, de 

natureza normativa, morfológica e cultural. Para o autor, no Brasil, a classificação normativa 

diz respeito ao fato da localização do domicílio ser determinante para a diferenciação entre 

urbano e rural, morfologicamente a diferenciação ocorre por meio de infraestrutura e serviços 

classificados como urbanos e culturalmente trata da especificidade das culturas urbanas e 

rurais.  

 Considerando esse sentido normativo de urbanização, cada país estabelece seus 

critérios para instituir o perímetro da área urbana e rural. São parâmetros correntes os critérios 

de definição político-administrativa ou legal (Brasil, Equador, Guatemala, Paraguai), número 

de habitantes (Argentina, Austrália, Angola, Bélgica, Bolívia, Espanha, França, Grécia, Itália, 

Portugal, Venezuela), ocupação (Israel) ou até critérios combinados (Alemanha, Canadá, 

                                                 
50 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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Chile, Estados Unidos, Índia) (ONU, 200251). 

 Arrais (2013) ressalta que, pela determinação legal brasileira, certos serviços, como 

telefonia e coleta de lixo e de infraestrutura, como asfalto, iluminação, esgotamento sanitário 

e tratamento de água são circunscritos no perímetro urbano. 

 Exemplifica a natureza cultural, a corrente definição preconceituosa. Em urbano, o 

dicionário52 define o habitante da cidade como civilizado, polido, cortês e afável, em oposição 

ao habitante rural, o descortês e rústico. Produtos midiáticos também instauram a ideia de um 

rural atrasado em contrapartida com um urbano moderno. 

 A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Carta Magna brasileira com um capítulo 

específico para a questão agrária. A Constituição também alude à função social da 

propriedade rural. 

 Destaca-se, a partir deste ponto, um breve histórico das relações jurídico-políticas das 

terras brasileiras. A primeira regulação jurídica do espaço rural brasileiro foi a Lei das 

Sesmarias (1530 – 1827), que restringia a possessão da terra a quem tinha escravos, quem não 

tinha escravos (e não era escravo) poderia ser apenas posseiro (MOREIRA, 1990, p. 36). 

 Moreira (1990) e Silva (1981) explicam que a Lei de Terras (1827 – 1850) foi 

decretada como a nova lei agrária, concomitantemente, ao fim do trabalho escravo no País, 

sendo considerada como responsável pelo nascimento do mercado de terras, mudando o modo 

de aquisição de terras, que passou a ser por meio da compra; ou seja, restringia a possessão da 

terra a quem podia comprar e deu importância mercantil a esse bem natural.  

 Os autores também explicam que o Estatuto da Terra (1964 - 1988), promulgado como 

lei em 1964, durante regime militar, desencadeou modificações, como a implantação da tônica 

de empresa rural. 

 De 1500 a 2016 é mais de meio milênio da formação do Brasil urbano e agrário. Já a 

questão agrária é recente, datando pouco mais de 80 anos. Todavia, a questão agrária trata da 

face humana no campo, da cidadania, dos direitos, da preservação, bem como da violação 

dessas questões; também por isso, cabe investigar o modo que o jornalismo apresenta as 

questões agrárias e agrícolas. 

  

 

 

                                                 
51 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World urbanization prospects: the 2001 revision. New York: 
United Nations, 2002. 
52 Definição do dicionário Michaelis. 
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5.2 ATORES 

 

 Os atores da questão agrária vão de (muito) poderosos a (muito) excluídos. 

Banqueiros, donos de conglomerados midiáticos53, empresários do agro-hidronegócio, 

latifundiários, madeireiros, mineiros, políticos54, pecuaristas, traficantes55, trabalhadores 

análogos a escravos, trabalhadores rurais, povos tradicionais, sem-terras, são alguns grupos 

que exemplificam a diversidade de atores. 

 A distinção também salta aos olhos quando cada grupo é particularizado. A exemplo 

dos povos e comunidades tradicionais que, entre outros, podem ser: Açorianos, Caatingueiros, 

Caiçaras, Campeiros, Castanheiros,  Comunidades de Fundo de Pasto, Faxinalenses, 

Geraizeiros, Indígenas, Jangadeiros, Marisqueiras, Pantaneiros, Pescadores Artesanais, 

Praieiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Quilombolas, Retireiros do Araguaia, Ribeirinhos, 

Seringueiros, Sertanejos, Varjeiros, Varzanteiros, Veredeiros, entre outros, que se enquadrem 

nos critérios, são considerados agricultores familiares. 

 O Estado também é um dos atores da questão, sendo o único que pode transitar em 

todos os ambientes rurais, seja nas Terras Indígenas, nas áreas quilombolas, nos casebres de 

agricultores familiares, no alto dos seringais, na desapropriação de terras, na fiscalização das 

condições trabalho, na mediação de conflitos, nas minas abafadas e quentes, no financiamento 

de imensos maquinários de altíssima tecnologia, entre outros. 

 O Estado “é responsável pela dotação de infraestrutura, pela regulamentação jurídica e 

pelo financiamento da produção, além de constituir um contínuo palco de disputa pelo 

atendimento de diferentes demandas sociais, uma vez que detém o monopólio do poder 

político” (ARRAIS, 2013, p. 21). 

 As questões rurais também resvalam na população das cidades, que consome 

alimentos, reage com a variação dos preços e cada vez mais se preocupa com as questões 

ambientais e nutricionais ou, entre outros, com o consumo de alimentos orgânicos, regime 

alimentar vegetariano e filosofia vegana. Portanto, a população das cidades também é 

coadjuvante.  

 As questões rurais – em maior ou menor grau – dizem respeito a todos. É crescente o 

interesse dos consumidores em relação ao modo de cultivo dos alimentos, procurando 

                                                 
53 Disponível em: <http://donosdamidia.com.br>. Acesso em: 14 abr. 2016. 
54 “Os proprietários de terra no Brasil ocupam o Legislativo, invadem o Executivo, cultivam o Judiciário” 
(CASTILHO, 2012, p. 9). 
55 “Os traficantes de drogas também se utilizam do recurso da lavagem de dinheiro com bens rurais” 
(CASTILHO, 2012, p. 82). 
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conhecer aspectos que resvalam na Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I), como a 

qualidade sanitária, segurança para a saúde, sustentabilidade ambiental e valor nutricional.  

A compreensão das informações contidas na embalagem também está despertando 

mais fascínio – ou pelo menos curiosidade – tal como atributos nutricionais complementares, 

informação nutricional, lista de ingredientes e origem do produto. Ilustra essa situação, o fato 

dos consumidores estarem atendo-se a presença de ingredientes transgênicos, utilização de 

defensivos, bem como se o alimento contém glúten, apresenta teor reduzido de açúcar ou de 

gordura trans. 

Poderíamos defender a idéia de que hoje o público “exige” compreender os saberes 
científicos, sobretudo os que considera relacionados, ou que estão certamente 
relacionados, aos riscos em potencial aos quais está exposto (radiação nuclear, 
OGM, Aids, mudanças climáticas, etc.). Não obstante, nada garante que a própria 
existência desta exigência, que é muito flutuante, venha a modificar radicalmente os 
dados do problema que tento aprender a respeito da reflexividade nos meios 
científicos. (VOGT, 2006, p. 47) 

 

A sociedade parece sentir-se intimidada, especialmente, com as ameaças à saúde e ao 

meio ambiente, questões que recaem também sobre a agropecuária. Portanto, mais uma vez, a 

pressão popular altera a ordem estabelecida. A exigência é acerca o conhecimento, o saber os 

riscos a fim de fundamentar escolhas. E, isso pode pesar sobre a comunicação científica, por 

meio de pressão por informação mais crítica. 

Apesar de datar pouco mais de uma década, a última pesquisa do Ibope56 sobre 

transgênicos demonstra a preocupação da população com possíveis riscos. Identificou-se alto 

grau de conhecimento da população sobre o tema, 74% dos entrevistados escolheriam 

produtos não transgênicos caso tivessem de escolher, 92% consideraram que informações 

sobre componentes transgênicos deveriam estar estampadas nos rótulos dos alimentos e 73% 

opinaram que transgênicos deveriam ser proibidos. 

De qualquer forma, “a mais perversa conseqüência da falta de educação e de 

informação é a incapacidade de poder opinar ou decidir sobre coisas que podem afetar a vida 

individual, comunitária e até de toda uma nação” (OLIVEIRA, 2015, p. 15). 

O rural é vivido por uma multiplicidade de atores. As relações sociais e trabalhistas de 

produção revelam de uma unidade familiar com área de no máximo quatro módulos fiscais, 

até donos de grandes empresas agrícolas com maquinários de ponta. Sendo que, os interesses, 

quase sempre, são conflitantes. 

                                                 
56 Disponível em: <www.greenpeace.com.br/transgenicos/pdf/pesquisaIBOPE_agosto2001.pdf>. Acesso em: 14 
abr. 2016. 
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 Deve-se frisar que até internamente os interesses não são homogêneos. Ademais, os 

interesses são sensíveis às mudanças, ora as relações são conflitantes, ora contratuais. “O 

quadro de interesses dos atores sociais é sensível às mudanças conjunturais econômicas e 

políticas” (ARRAIS, 2013, p. 20). 

 Em muitos casos, nos movimentos populares, as lutas indígenas e da agricultura 

familiar se unem, mas os interesses desses grupos podem ser, essencialmente, divergentes. Da 

mesma forma, o interesse do agronegócio pode ser conflitante, como a ampliação do cultivo 

da cana entrar em dissonância com o cultivo de soja ou milho. 

 Os censos demográficos do IBGE revelam que, entre 1960 e 1970, o Brasil passou a 

ser majoritariamente urbano. Esse mesmo processo da população que vive nas cidades ser 

numericamente superior a quem vive no campo, em escala mundial, ocorreu a partir dos anos 

2008 (ONU, 200757). 

 A zona rural foi local de moradia da maioria da população brasileira até 60 anos atrás. 

É recente o processo de urbanização massiva no País. O que há pouco tempo era maioria 

quantitativa passou a ser minoria. Atualmente, a questão minoritária não é apenas de caráter 

numérico, mas também de direitos ínferos. 

 São inúmeros os pontos que revelam exclusão. Para seguir, será abordada a questão da 

educação e acesso a novas tecnologias. As transformações tecnológicas estão cada vez mais 

intensas, mas esse não é um processo homogêneo ou global. Não são todas as pessoas ou 

povos que adotam instrumentos das novas tecnologias ou inovações. 

 Passados 20 anos do advento da Internet comercial no País, dentre os domicílios58 

urbanos, 48% possuem acesso à Internet, enquanto nos rurais apenas 15%. A população que 

não vive em cidades é formada por quase 30 milhões de brasileiros59, 15% da população. A 

Internet chega a uma porção ínfima da população rural e isso amplia ainda mais a exclusão. 

 Em termos de educação formal, os dados também são inquietantes. No Brasil rural 

existem quatro milhões de analfabetos e 80% da população tem baixa escolaridade60. O 

quadro das escolas rurais também é crítico. 

 Poucos anos de educação formal refletem em uma difícil compreensão da escrita, 

                                                 
57 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World urbanization prospects: the 2007 revision. New York: 
United Nations, 2007. 
58 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa TIC Domicílios. 2013. Disponível em: 
<http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Domicilios_2014_livro_eletronico.pdf>. Acesso em: 23 jun 2015. 
59 Dados do Censo Agropecuário 2006. Entretanto, uma relevante parcela de pesquisadores questiona os dados, 
afirmando que há interesses políticos em supervalorizar do urbano e subdimensionar o rural. 
60 Dados do Censo Agropecuário 2006. 
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sendo barreira ainda maior para a utilização de tecnologias. Pesquisas61 revelam que a 

escolaridade influencia mais na adesão à Internet, em municípios brasileiros, do que a renda 

média da população.  

 A discussão, a princípio centrada na Internet, serve para fomentar o debate a respeito 

de que não só o acesso a tecnologias é difícil nas zonas rurais, mas também que há uma série 

de outros fatores que criam barreiras para a implantação da modernização na produção.  

Também por isso, torna-se importante, investigar de que modo o jornalismo populariza 

a ciência no âmbito de questões rurais. Afinal, a difusão por si só se mostrou ineficaz e uma 

popularização científica sólida precede um caminho longo e penoso.  

 

 

                                                 
61 Em famílias de igual renda, a presença da Internet é maior quando uma pessoa tem mais escolaridade. IBOPE 
MEDIA. Target Group Index. 2013. 
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Este capítulo abrange a pesquisa empírica em si, a partir de análise de conteúdo 

qualiquantitativa das matérias de capa de 265 edições do Suplemento do Campo, de 1988 a 

2015, selecionadas por meio de sorteio. Para tanto, toma partida com investigação do 

Suplemento, segue verificando os assuntos prioritários, líderes de opinião, municípios goianos 

apresentados, até chegar à exploração da utilização dos termos ciência, tecnologia e inovação. 

 No ano em que O Popular completou 50 anos, o jornal passou a publicar caderno 

especializado em agronegócio, o Suplemento do Campo, único encarte periódico da imprensa 

goiana sobre a área de maior tradição político-econômica para o Estado. Durante 27 anos, de 

13 de janeiro de 1988 a 17 de abril de 2015, o Suplemento do Campo foi publicado impresso 

com edições semanais.  

 A partir de 2011, o Suplemento do Campo acompanhou o 1º caderno de O Popular, 

iniciando divulgação também em flip;  ferramenta digital disponível para assinantes, que 

permite ler – e “folhear” – o encarte pelo site de O Popular, exatamente, com a mesma forma 

e conteúdo do impresso. Em linhas gerais, a versão flip, apesar de mudar o meio, permitindo 

leitura por computador, smartphone ou tablet, rigorosamente é idêntica ao jornal impresso. 

 De alcance regional, o Suplemento do Campo iniciou como encarte de O Popular, 

sendo publicado às quartas-feiras, em novembro de 1996 passou aos sábados e a partir de 

novembro de 2005 às sextas-feiras. No decorrer de sua trajetória, com objetivo de alcançar o 

Estado do Tocantins, também se tornou encarte do Jornal do Tocantins, outro impresso diário 

da Organização Jaime Câmara.   

 Ao longo dos anos, o Suplemento do Campo apresentou mudanças referentes à forma. 

De formato tablóide, permitindo encaixe no 1º Caderno de O Popular e do Jornal do 

Tocantins, nos últimos, a tônica era de edição com doze páginas e com matéria de capa de 

página dupla, normalmente publicada nas páginas seis e sete.  

 Ainda considerando os últimos anos, além das notas e reportagens, o Suplemento do 

Campo contou com as seções: Armazém, Cena Rural, Opinião, Receitas do Campo, Cotação 

Agropecuária, Classicampo e Dedo de Prosa. 

 Armazém apresenta indicação de livros, contatos de profissionais ligados à 

agropecuária, bem como agenda de eventos do setor. Cena Rural expõe fotografias, enviadas 

por leitores, retratando a lida no campo ou cenários rurais. Opinião trata de artigo de opinião 

enviado por profissionais ligados ao setor agropecuário. Receitas do Campo ensina receitas 
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culinárias. Cotação Agropecuária informa a cotação de mercado referente a produtos 

agrícolas. Classicampo é o classificado para aluguel, compra ou venda de animais, chácaras, 

sítios, fazendas, mudas, sementes, veículos, equipamentos e produtos agropecuários. Dedo de 

Prosa divulga criações literárias enviadas por leitores do jornal, normalmente causos ou 

contos. 

 Já as reportagens seguem característica de soft news, com textos mais leves e não 

presos ao factual, apresentando, inclusive, certo grau de didatismo, normalmente, 

acompanhadas de box explicativo sobre alguma questão ou instruindo acerca de determinada 

técnica. Com isso, o Suplemento funcionava como uma espécie de enciclopédia, sendo até 

arquivado pelos leitores – inclusive pesquisadores – o que não costuma ocorrer com 

reportagens de hard news, acorrentadas à factualidade. 

 Na edição 958 do Suplemento do Campo, de 16 de junho de 2006, nota62 informa que 

a biblioteca do departamento de Zootecnia da Universidade Católica de Goiás – hoje 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – ganhou coleção do Suplemento do Campo, desde 

sua primeira edição até a de número 959, de 26 de maio de 2006. O acervo foi doado por 

professora da instituição, que colecionava o caderno para aproveitar as informações e aplicar 

em sítio da família. Ainda segundo a nota, a doação ocorreu para que um número maior de 

pessoas tivesse acesso ao acervo. 

 As reportagens de capa do Suplemento do Campo presumem um mix entre três 

gêneros: jornalismo em agribusiness, jornalismo científico e jornalismo local. A produção das 

matérias é elaborada pela própria equipe do jornal e as reportagens são assinadas, não 

contanto com exemplares de matérias de capa utilizando fontes de agências de notícias ou 

reportagens apócrifas.  

 Com as reestruturações de O Popular ao longo do tempo, ocorreu uma enxugada no 

número de cadernos. No primeiro semestre de 2016, o jornal conta, de forma fixa, com o 1º 

caderno, Classificados e Magazine; há também a revista feminina mensal, Ludovica, 

entretanto vendida separadamente. Além do Suplemento do Campo, o jornal já contou com 

cadernos de prestígio, como o Almanaque – voltado ao público infantil –, Magazine TV – 

antiga Revista da TV – e o Pop Esporte; todos esses suplementos tiveram descontinuidade 

sem alarde do jornal ou de outros veículos de imprensa63. 

                                                 
62 Disponível também em: <www2.ucg.br/flash/Flash2006/Julho06/060707campo.html>. Acesso em: 5 abr. 
2016. 
63 Uma das raras exceções é o jornal Opção, em que o colunista Elder Dias publicou artigo intitulado “O Pop 
fica mais pobre (e mais vulnerável) com fim de seus cadernos”. Disponível em: 
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 Em nota da redação, sobre o fim dos cadernos Almanaque e Magazine TV, a direção 

de O Popular explicou que eles “estarão incorporados ao Magazine. O Magazine ganha, 

assim, mais páginas e aumenta sua oferta de informação e entretenimento para todos os 

leitores, mantendo o conteúdo que antes era disponibilizado nos cadernos que passam a 

integrá-lo” (1º caderno de O Popular, p. 6, ano 77, n. 22.485, 26 jul. 2015). 

 Essa mesma leva de reformas, implantadas em 2015, culminou também na extinção do 

Suplemento do Campo. Em sua última edição, a direção do jornal explicou, no editorial 

“Campo Todos os Dias”, as razões para a descontinuidade. A íntegra do editorial: 

 

Este é o último exemplar semanal do Suplemento do Campo. A partir da próxima 
semana, as notícias sobre o agronegócio serão publicadas diariamente no primeiro 
caderno e no site do POPULAR. A mudança atende a uma demanda do setor, 
apurada em um estudo de profundidade realizado pelo Instituto Verus, a pedido do 
POPULAR. A primeira edição do Campo circulou em janeiro de 1988 e nestes 27 
anos houve muitas mudanças: o setor modernizou-se, ampliou sua produção e se 
diversificou. Essas mudanças foram detectadas pelo estudo, que revelou que para 
este público, o agronegócio é dinâmico, os fatos são abundantes e diários e que uma 
página por dia atenderia melhor sua necessidade de informação. (Suplemento do 
Campo, p. 2, ano 27, n. 1.420, 17 abr. 2015) 

 

 A mudança não contou com anúncio prévio por parte do jornal O Popular ou de outros 

veículos da Organização Jaime Câmara. O adeus foi condensado em um editorial discreto 

com menos de ¼ de página.  

 Entretanto, notou-se que, a partir da descontinuidade do Suplemento do Campo, há 

grande número de edições do 1º caderno de O Popular que não contam com reportagens sobre 

agropecuária. De qualquer forma, as que têm, estão na editoria Agronegócio, em que uma 

página – normalmente a 14 – abrange reportagem principal, correlatas e propaganda. 

 Emblemático que, com a mais recente reestruturação editorial, o jornal – agora de 

formato Berliner, mais compacto e com nova identidade visual – apresentou, no dia do 

lançamento das novidades, em 3 de abril de 2016, encarte especial, de 15 páginas, mídia paga, 

da Tecnoshow Comigo. Sobre isso: 

 

Os veículos vêm gradativamente cedendo espaço e tempo para a divulgação de 
pseudo reportagens (já cunhadas, eufemisticamente, de info-comerciais), onde a 
empresa jornalística propaga seus negócios e os de seus parceiros, tentando imprimir 
isenção a noticiários obviamente comprometidos por interesses comerciais. 
(BUENO, 2001, p. 194) 

 

 O mais notório caderno de jornalismo em agribusiness da imprensa goiana não resistiu 
                                                                                                                                                         
<www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/o-pop-fica-mais-pobre-e-mais-vulneravel-com-fim-de-
seus-cadernos-41702>. Acesso em: 10 maio 2016.  
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ao revés, enquanto isso a publicidade agroindustrial conquistou parte do seu espaço. Isso 

explicita interesses publicitários do setor de agropecuária no jornal. Também por isso, os 

interesses implícitos repercutidos pelo Suplemento do Campo são investigados neste trabalho.  

 Nota-se que o Suplemento não só resistiu às crises no jornalismo, vivenciadas nas 

décadas de 1980 e 1990, como foi criado nesse período. Entretanto, indícios demonstram que 

novas adversidades – puxadas, especialmente, pela queda no faturamento, a partir da 

circulação estagnada, diminuição no número de assinaturas e receitas publicitárias que 

despencaram – decretaram descontinuidade do Suplemento. 

 Leitores afirmaram surpresa quanto à suspensão do Suplemento, como demonstra a 

seção Carta dos Leitores de O Popular, em que a leitora Cheila Rossi lamenta: 

 

Queria deixar registrado a minha triste surpresa, com a retirada do Suplemento do 
Campo, deste conceituado jornal. Ele trazia informações úteis e criativas, 
principalmente para os pequenos agricultores. Quando estava no sítio, eu andava 
seis quilômetros só para adquirir um exemplar, publicado todas as sextas-feiras. E a 
coluna Dedo de Prosa? Nem se fala. Assim como eu, vários leitores amigos meus, 
estão decepcionados com o fim do suplemento. No esporte se diz assim: time que 
está ganhando, não se mexe. As razões para esse procedimento, devem ser justas, 
mas fica aqui o meu lamento. (1º Caderno de O Popular, p. 6, ano 77, n. 22.412,14 
maio 2015) 

 

 A imprensa goiana também não fez alarde a respeito da extinção do Suplemento. 

Varredura on-line sobre o fim do semanário resultou na descoberta de apenas uma nota. Com 

a irônica retranca de “obituário” e título “Suplemento do Campo, de O Popular, morre aos 27 

anos”, o jornalista Euler de França Belém, editor-chefe do jornal Opção, publicou uma breve 

nota, com extrato de parte do editorial de despedida publicada no próprio Suplemento, 

seguida da seguinte observação “curiosamente, as notícias diárias sobre o agronegócio já eram 

publicadas no primeiro caderno” 64.  

 As últimas citações levantam também debates a respeito do público do jornal. O 

Suplemento do Campo afirma – não só na última edição, mas também em diversas outras – 

seu direcionamento para o agronegócio, mas agricultores familiares também acompanhavam o 

Suplemento, como ficou demonstrado na Carta dos Leitores. Similarmente, jornalistas liam o 

caderno.   

 Ainda sobre sua história, em edições do Suplemento há autorreferenciação e exaltação 

de seu prestígio. Na edição 456, de 2 de novembro de 1996, bem como na de número 463, de 

                                                 
64 Disponível em: <www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/suplemento-do-campo-de-o-popular-
morre-aos-27-anos-33520>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
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21 de dezembro de 1996, há referenciação do próprio caderno: 

 

As pesquisas, as cotações do mercado agrícola, os preços mínimos, a bolsa de 
futuros, leilões, enfim, os problemas e as soluções da agropecuária, além do 
Classicampo – o classificado que vende, agora você vai ter todo um sabadão pra ler 
o Campo, o suplemento da Terra. (Suplemento do Campo, p. 9, ano 9, n. 456, 2nov. 
1996; Suplemento do Campo, p. 9, ano 9, n. 463, 21 dez. 1996) 

  

 Na edição 519, de 10 de janeiro de 1998, com o título de “10 anos carregadinho de 

boas oportunidades”, o Suplemento do Campo também faz propaganda de si mesmo, bem 

como se vangloria da sua influência e notoriedade: 

 

Depois de tanto tempo plantando já estava na hora do Suplemento do Campo colher 
os louros. O Popular vai veicular no dia 17 de janeiro uma edição histórica, 
comemorando os 10 anos de seu suplemento rural. No mesmo dia, será encartado 
também o caderno especial Receitas do Campo, com as maiores delícias publicadas 
nesse período. Para fazer chover na horta da sua empresa, nada mais produtivo do 
que se fazer presente nesta edição. E se você quer argumentos bem empresariais 
para isso, veja os dados da pesquisa do IBOPE em 97: 91% das pessoas que lêem 
jornal diariamente, são leitoras de O Popular. Dentre as que investem em gado, 
76,2% também lêem nosso jornal. Aproveite mais essa oportunidade de colheita 
farta que o Suplemento do Campo está trazendo. Anuncie aqui. Você vai estar 
colocando sua marca num campo fértil para bons negócios. (Suplemento do Campo, 
p. 7, ano 10, n. 529, 10 jan. 1998) 

 

 O extrato acima revela que, apesar da recente descontinuidade, o Suplemento do 

Campo já exaltou seus trunfos em relação ao número de leitores, alcance e prestígio. Ademais, 

o caderno reforça seu direcionamento empresarial, com tendência em divulgar a agricultura 

comercial e industrial. 

 Apesar de não se autoafirmar como jornalismo científico, a tônica de conexão entre 

CT&I e agropecuária é notável no Suplemento do Campo, como veremos no decorrer da 

investigação empírica. Torna-se até simbólica a vocação para CT&I, o fato de tanto a primeira 

quanto a última edição do Suplemento, explicitamente, divulgarem questões de tecnologia. 

 A primeira edição do Suplemento do Campo – número 1, ano 1 –, com matéria de 

capa sobre codornas, apresenta chamada sobre arroz: “novo avanço tecnológico permite o 

aumento da produção em 20%”. A última edição – número 1420, ano 27 – também ressalta, 

tanto na capa quanto nas reportagens, novidades tecnológicas apresentadas em feira 

agropecuária. 

 Para um viés de índice, bem como para registro histórico, o Anexo A apresenta títulos 

e subtítulos das matérias de capa investigadas nesta dissertação, bem como informa a edição 

referente e ordenação numeral. Já o Anexo B expõe capa das edições analisadas. 
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Para tanto, esta dissertação assume a responsabilidade de resgate e análise crítica do 

Suplemento do Campo, que apesar de despedidas tímidas, foi importante exemplar da 

imprensa, sendo o único caderno goiano contínuo especializado em agropecuária.   

Corroborando a importância do resgate histórico e analítico, o acesso às edições do 

Suplemento está sendo restringida. No site, a grande maioria das reportagens de O Popular só 

pode ser acessada por assinantes, mediante login e senha; lembrando que só estão disponíveis 

edições a partir de 2011. 

 Considerando a totalidade das edições, há obstáculos e, recentes, impedimentos ao 

acesso. O Centro de Documentação (Cedoc) do jornal – onde o acervo está microfilmado – foi 

fechado para consultas do público externo – inclusive para fins de investigação acadêmica – 

atendendo apenas a demanda interna, dos funcionários para fins, obrigatoriamente, de 

pesquisa para elaboração de reportagens; alega-se que o novo local onde o Cedoc se encontra 

inviabiliza fluxo de pessoas. 

Não obstante, o Suplemento do Campo ainda não despertou a devida atenção de 

pesquisadores em comunicação – nem ao menos da própria imprensa – tampouco nos que 

estudam CT&I. Seguindo a análise empírica, o conteúdo das edições será aprofundado nos 

tópicos seguintes.  

  

 

6.1 PECUÁRIA EM DESTAQUE 

 

 Hierarquizando as perguntas que o lide jornalístico deve responder, “o quê” figura em 

posição de destaque. Provavelmente, a mais essencial das informações expostas em uma 

matéria; afinal, espera-se que todo texto, ao menos, refira-se a algo. Para tanto, este tópico 

revela os assuntos abordados.  

O objetivo é fazer um panorama sobre o quê o Suplemento do Campo, ao longo de sua 

trajetória, agendou como debate para a sociedade, por meio da identificação de temas, a partir 

da quantidade de reportagens de cada assunto. A análise de conteúdo possibilita a construção 

de cosmovisões, e a perspectiva temática é abordada neste tópico. Devido às técnicas 

estatísticas probabilísticas para a coleta de dados, pode-se inferir que os resultados 

representam o olhar do caderno para os grandes temas. 

 A decupagem de “o quê” as matérias comunicam, seguiu determinado procedimento 

de análise. Primeiramente, foi verificado e selecionado o chapéu – palavra acima do título 
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para indicar o assunto de que trata a matéria – de cada reportagem. Devido à alta 

diversificação de resultados – 157 chapéus diferentes – foi utilizado um segundo 

procedimento, de detectar sinônimos e unificá-los em uma só nomenclatura. Posteriormente, 

os chapéus foram agrupados por categorias; contagem simples. Para tanto, foram identificadas 

seis categorias. 

 

Gráfico 1 – Categorias de assuntos das reportagens 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
 

A partir do Gráfico 1, a descrição dos dados aponta que, considerando as edições 

analisadas, os assuntos abordados priorizam a pecuária (37,35%), seguidos pela agricultura 

(27,16%), meio ambiente (11,32%), educação e cultura (8,67%), negócios (7,92%), ciência, 

tecnologia e inovação (6,41%) e outros (1,13%).  

 A categoria pecuária, grande vedete dos assuntos, conta com 99 reportagens e aborda, 

prioritariamente, a criação, tratamento e produtos de origem animal. Lembrando ainda que a 

denominação pecuária abrange diversas espécies de animais, não se restringindo ao gado ou a 

demais bovinos. 
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 Considerando a criação pecuária, destacam-se, numericamente, reportagens sobre: 

bovinos (25), pecuária (14), seguido de peixes (8), aves (6), suínos (7), equinos (4), cavalo 

(2), coelho (2), pequenos animais (2), apicultura (1), aves e suínos (1), avestruz (1), codorna 

(1), faisão (1), frango (1), ganso (1), jumento (1), ovino (1), ovinocaprino (1), ranicultura (1), 

pato (1) e tartaruga (1). 

 Sobre o tratamento animal, considerando alimentação e técnicas de manejo: 

alimentação animal (2), confinamento (2), silagem (2), estação de monta (1), instalações 

leiteiras (1), pastagem para engorda (1) e rastreabilidade (1). Considerando produtos, fala-se 

sobre leite (3), consumo de carnes (1), lácteos (1) e proteína animal (1).  

 Portanto, nota-se primazia da criação pecuária tradicional com ênfase em bovinos, mas 

também atenção a aves, equinos, peixes e suínos; animais, costumeiramente, presentes nas 

propriedades rurais. O conteúdo endossa as peculiaridades, a tônica do conteúdo é lançar luz a 

especificações da criação de diferentes espécies. 

 Nota-se uma abordagem minoritária, mas existente, sobre a criação de animais 

exóticos. Avestruz, codorna, coelho, faisão, rã e tartaruga não estão, habitualmente, no 

cardápio dos goianos e, timidamente, aparecem como foco de reportagens. Ademais, são 

animais que necessitam de manejo delicado. 

 A maioria dos chapéus referentes à pecuária tem relação com a alimentação. 

Entretanto, há exceções, como equinos, cavalos e jumentos; animais utilizados, 

exclusivamente, na lida rural. 

 O conteúdo de tratamento animal – que apresenta relação direta com diversos outros 

chapéus, principalmente, de criação pecuária – demonstra uma aparente preocupação 

difusionista em relação a técnicas e manejos. Sendo que temas como confinamento, 

instalações leiteiras equipadas e rastreabilidade são dirigidas, exclusivamente, a médios ou 

grandes produtores. 

Sobre difusão, como afirma Citelli (2014, p. 111), a mídia utiliza o efeito de 

demonstração de tecnologias como instrumento de estímulo à modernização. Aqui, é frisado o 

papel do jornalismo para atestar e solidificar a implantação de novas técnicas, tecnologias ou 

inovações perante a resistência de determinados grupos ou pessoas.  

 A categoria agricultura, segunda no ranking de aparições, conta com 72 reportagens, 

subagrupadas em: gêneros de cultivo; técnicas e procedimentos; e subprodutos. Agricultura 

abarca não apenas o cultivo da terra com finalidade de produção de alimentos, mas também 

para bebidas, energia, fibras e matérias-primas.  
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 Numericamente melhor representado está o subgrupo gêneros de cultivo, constituído 

por: agricultura (6), fruticultura (6), grãos (3), melancia (3), alho (2), arroz (2), guariroba (2), 

heveicultura (2), hortaliças (2), mandioca (2), soja (2), sorgo (2), tomate (2), abacaxi (1), 

algodão (1), banana (1), batata (1), café (1), cana-de-açúcar (1), cevada (1), coco macaúba (1), 

feijão (1), jaboticaba (1), maçã (1), maracujá (1), milho (1), pastagem cultivo (1), tangerina 

(1), trigo (1) e uva (1). 

 Técnicas e procedimentos subdividem-se em: safra (4), colheita (2), irrigação (2), 

plantio (2), preparo de solo (2), agricultura orgânica (1), aração profunda (1), pragas agrícolas 

(1) e hidroponia (1). E os chapéus de subprodutos e outros são: clorofila (1), condimentos (1) 

e ervas daninhas (1). 

 Sobre a categoria agricultura, nota-se a mesma lógica da categoria pecuária, de 

prevalecer o conteúdo diversificado de espécies/gêneros. Os chapéus focalizam gêneros de 

cultivo expressivo em Goiás, como grãos em geral (grãos, soja e sorgo); enfatizando a ideia 

do Centro-Oeste como celeiro do Brasil e do mundo.  

Em contrapartida, praticamente é silenciado o cultivo de plantas nativas do Cerrado. 

Isso evidencia uma disfunção cultural do jornalismo, um desserviço quanto à preservação e 

valorização das culturas e diversidades. Lembrando ainda que cultura deriva do latim e remete 

à ocupação e ao cultivo da terra. Portanto, faz-se um adendo acerca da função cultural do 

jornalismo científico, acrescentando também a missão de prezar por cultivos autóctones e 

variados. 

Na terceira posição do ranking das categorias prioritárias está o meio ambiente com 30 

matérias. Essa categoria conta com a aparição de animais diferentes dos utilizados na 

pecuária, de plantas alheias à agricultura, bem como de questões ambientais. 

 Sobre animais, há matérias de: cachorro (2), animais silvestres (1), hamster (1), 

minhoca (1), ofídios (1), pássaro (1) e pavão (1). Em relação à flora: plantas ornamentais (3), 

cactos (1), capim exótico (1), copo de leite (1), flora do cerrado (1), flora nativa (1), floresta 

nativa (1), helicônias (1) e plantas carnívoras (1). E de preservação ambiental: Cerrado (4), 

meio ambiente (3), queimadas (2), repovoamento de peixes (1) e reservas naturais (1).  

 Em relação aos animais, há variação com reportagens enfatizando temas de animais de 

estimação, exóticos e silvestres. Já em relação à flora, a modalização ocorre entre silvestre e 

exótica e conta com uma atenção levemente maior à flora exótica.  

 Os riscos de extinção do Cerrado, bem como de exemplares de sua fauna e flora são 

eminentes, entretanto há concorrência com espécies introduzidas, não naturais da região. 
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 Torna-se preocupante o pouco agendamento de debates em relação à fauna e flora 

nativas do Cerrado, um dos biomas brasileiros mais ameaçados pela expansão agropecuária. 

Referente ao conteúdo da categoria meio ambiente pode-se inferir também que a preservação 

ambiental é temática reprimida. 

 A categoria educação e cultura, com 23 reportagens, encorpa questões referentes à 

qualificação e formas de organização, contando com os chapéus: segurança na aplicação de 

agrotóxicos (4), capacitação (4), parceria (1), curso (1), associativismo (1), bóia-fria (1), 

cidadania (1), cooperativismo (1), dedo de prosa (1), dia do agricultor (1), projeto (1), saúde 

(1), segurança no trabalho (1), tecelagem (1), previdência (1), turismo rural (1) e vizinhos (1). 

 Trata-se de uma face, a primeiro olhar, mais humana da atividade agropecuária, com 

preocupação no acesso a informações sobre segurança, capacitação, cotidiano e direitos. 

Contudo, percebe-se que o debate cidadão é, praticamente, renegado.  

 Capacitação não necessariamente significa promoção da cidadania, pode objetivar em 

primeira instância aumento na produtividade, uma visão instrumentalista e tecnicista da 

educação. Além disso, é uma mão única, qualificação para fins de aprimorar a execução de 

trabalhos, sem que haja benefício, efetivo, em nível de inclusão. 

 Nessa categoria, diferentemente das anteriores, o jornal não promove relação direta 

com CT&I. Aliás, promove uma omissão das funções educativas, sociais, culturais e político-

ideológicas do jornalismo científico, prezadas por Bueno (1984), ao ignorar a cidadania 

científica. 

 A Constituição Federal de 1988 representou um notável avanço para a questão agrária, 

enfatizando a função social da terra e direitos. Dessa forma, praticamente, toda trajetória do 

jornal é delineada após tais avanços jurídicos.  

 Considerando um total de 265 matérias, apenas duas – o que equivale a menos de 1%, 

exatamente 0,75% – expõem direitos como holofote, ou seja, há, praticamente, uma nulidade 

de assuntos que, explicitamente, vão ao encontro da ampliação de direitos e consequente 

diminuição da exclusão.  

Ademais, a cultura popular também é silenciada. Assim, considerando Douzinas 

(2009), o Suplemento do Campo nem sequer encosta nos direitos de terceira geração, os 

direitos de grupo e de soberania, de autodeterminação.  

 Com 21 reportagens, a categoria negócios aglutina conteúdo referente à administração, 

industrialização e mercado: exposição agropecuária (7), agroindústria (2), 

chácara/investimento (2), mercado/carne e valor agregado (2), administração rural (1), crédito 
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rural (1), gestão (1), defumado/aumento de renda (1), eletrificação/preço (1), indústria (1), 

pequena indústria (1) e terras/valorização (1). 

 Os chapéus demonstram a implantação de um debate que caminha junto com a 

modernização rural, sob lógica de uma face negociativa. Proprietários rurais antenados a 

exposições agropecuárias, gerenciamento da atividade, retorno dos investimentos, bem como 

égide de industrialização. 

 Já os chapéus pesquisa (3), tecnologia (2), agropecuária/site (1), aves/pesquisa (1), 

aviação agrícola (1), desidratação de alimentos/tecnologia (1), extensão rural/tecnologia (1), 

fertilização in-vitro (1), genética (1), informática (1), telefone (1), transferência de embriões 

(1), transgênicos (1) e utilitários (1) são referentes à categoria ciência, tecnologia e inovação, 

com 17 reportagens. 

 A partir da análise desses conteúdos, nota-se de um lado exclusão de debates de 

tecnologias sociais e do outro, importância da genética, NTICs e equipamentos para 

reportagens que reforçam o caráter tradicional de CT&I em agropecuária, ou seja, as ligadas à 

pesquisa e tecnologias; o que será detalhado no último tópico desta dissertação.  

A categoria outros é numericamente minoritária e formada por: agropecuária (1), 

cogeração (1), fazenda/casas (1). Opção por agropecuária ficar em outros é para evitar 

contagem dupla tanto nas categorias agricultura e pecuária. 

 Para investigar o enfoque das matérias, foram selecionados os títulos e subtítulos das 

reportagens (ver Anexo A). Apesar da dificuldade em distinguir questão agrária e agrícola, 

como antecipada na fundamentação teórica, notou-se recorrência em abordagem sob viés de 

comercialização, de mercado, de redução de custos e aumento da produção, sobre 

investimento, lucratividade, preços, renda, rentabilidade, valorização, bem como gêneros de 

produção.  

Além disso, representativo, a considerar que 6,41% dos títulos ou subtítulos 

apresentam o termo produtividade. Portanto, os indícios são de enfoque, prioritariamente, sob 

ótica da questão agrícola, da produção em si mesma. 

 Não obstante da opção pela análise conteudista considerando os assuntos focados, 

deve-se frisar limitações dessa abordagem, afinal os assuntos são interconectados e toda 

tentativa de categorizar, por si só, é reducionista das complexidades inerentes ou subjacentes 

ao tema. 

 De qualquer forma, este tópico foi relevante para revelar o big picture dos assuntos 

que a imprensa goiana contribui para colocar na discussão, bem como indícios dos valores-
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notícia, que indicam difusão de informações científicas centradas na pecuária e de caráter 

empresarial. 

 A partir do questionamento incentivado por Albagli (1996, p. 403), a investigação da 

temática indica que o Suplemento do Campo está alinhado a modelos tecnocráticos e 

mercantis hegemônicos, não auxiliando na ampliação da cidadania, tampouco contribuindo 

para uma escolha informada sobre as opções de desenvolvimento científico-tecnológico. 

 No contexto da agropecuária goiana, o panorama desse agendamento beneficia a 

difusão de técnicas e tecnologias rumo à modernização rural e ao aumento da produtividade. 

Dessa forma, os indícios são de uma popularização que silencia discussões sociais, 

especialmente, de propósito cidadão, sequer resvalando na cidadania científica  

 

 

6.2 ENTREVISTADOS 

 

 Quem são os atores da comunicação científica mediada pelo jornalismo? Essa é a 

investigação abordada neste tópico da pesquisa empírica. Tal verificação incide na revelação 

de quais grupos o jornalismo científico especializado em agropecuária valida para a posição 

de líderes de opinião, bem como os valores, opiniões e estereótipos de tais classes. O objetivo 

é investigar a política implícita na seleção das fontes. 

 Após um exame apurado das reportagens do Suplemento do Campo, notou-se que a 

base das matérias é a exposição de declarações por meio de entrevistas, utilizando raras vezes 

material documental. Em linhas gerais, por exemplo, a respeito de pesquisa, a tônica é dar voz 

ao pesquisador, não à pesquisa. 

 Para focalizar na fonte de informação, este trabalho considerou na categoria 

entrevistado, toda pessoa cujas declarações originaram citação – direta ou indireta – no corpo 

da matéria. Sendo que, independente do número de citações, cada pessoa foi contabilizada 

apenas uma vez como entrevistado, ou seja, contagem simples. 

 Nas 265 reportagens analisadas, 847 entrevistados deram voz a seus posicionamentos 

ou compartilharam conhecimentos, resultando em uma média de pouco mais de três 

entrevistados por matéria (mais precisamente, em média, 3,19 entrevistados por matéria). 

 Não foram analisados casos de pessoas que serviram apenas de exemplo ilustrativo, 

isto é, que ocorreu apenas referência a alguém. Tal exclusão foi importante para evitar a 
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seleção de pessoas que não foram fonte de informação, por consequência, também não sendo 

investidas pelo jornalismo na posição de líderes de opinião. 

Para tanto, a partir desses métodos, foram identificados elementos que representam um 

quadro dos entrevistados. A princípio, a categorização é referente a entrevistados vinculados a 

instituições privadas, públicas e sociedade civil organizada. 

 

Gráfico 2 – Tipo de vinculação institucional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
 

O Gráfico 2 demonstra que o maior número de entrevistados é ligado a instituição ou 

estabelecimento de administração privada (370), seguido de órgão público (262), sociedade 

civil organizada (176). Também ocorreram casos em que não há essa informação (39), por 

exemplo, quando se apresenta apenas a profissão do entrevistado. 

O quadro, com recorte de instituições ou estabelecimento privados, é composto por: 

produtores rurais (228), profissionais ligados a empresas privadas (113), Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) (11), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (10), 

universidades ou faculdades particulares (6), Instituto de Desenvolvimento do Turismo Local 

(Idestur) (1) e Organização Jaime Câmara (OJC) (1). 
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A subcategoria produtor rural aglutina uma série de nomeações, como agricultores, 

agricultores familiares, arrendatários, empresários do agronegócio, fazendeiros, produtor de 

culturas específicas, criador de animais, produtor rural, proprietário rural, trabalhador rural, 

entre outros.   

De qualquer forma, na maioria dos casos, não houve informações suficientes – como 

característica da mão de obra, tamanho da propriedade ou renda – para destacar a quantidade 

de representantes do agronegócio ou da agricultura familiar. Sobre esse último, poucos casos 

deixaram clara essa abordagem, como a utilização da nomenclatura agricultor familiar, bóia-

fria, chacareiro, pequeno arrendatário e pequeno produtor. 

Ainda nessa categoria, de caráter econômico e comercial, foram entrevistados 

profissionais ligados a empresas privadas, como a casas agropecuárias, empresas de leilão de 

gado, empresas de nutrição animal, empresas que comercializam produtos agrícolas, 

estâncias, multinacionais agrícolas – especialmente de sementes e defensivos – entre outras. 

Instituições do Sistema S – Sebrae e Senar – e instituições particulares de ensino 

superior também foram citadas com certa recorrência. Ocorreu um caso de autorreferenciação, 

em que gerente do Departamento Técnico-industrial da OJC, grupo que edita o Suplemento 

do Campo, foi entrevistado. 

Sociedade civil organizada é categoria que abarca associações profissionais e outras 

organizações cívicas voluntárias, independentes do sistema político e do mercado, que se 

articulam em torno de interesses específicos.  

Essa categoria é formada por entrevistados vinculados a: associações/uniões/centrais 

rurais (78), cooperativa (40), sindicatos rurais (13), Sociedade Goiana de Pecuária e 

Agricultura (SGPA) (8), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) (23), Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás (Fetaeg) (4), organizações não-

governamentais (4), Comissão Pastoral da Terra (CPT) (1), Confederação Nacional da 

Agricultura (CNA) (1), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (1), 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) (2) e Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV) (1).  

Com exceção da Fetaeg e CPT – e de associações/uniões/centrais, cooperativas, ONGs 

e sindicatos específicos – os demais atores desse grupo não têm missão atrelada à cidadania. 

Sobre a cobertura tendenciosa do jornalismo em relação a esses atores, Bueno (2001, p. 194) 

critica a “relação cada vez mais incestuosa entre informação e marketing”: 

 
A busca pelos conglomerados da comunicação por parceiros para seus negócios ou 
mesmo para sustentar seu ritmo de crescimento abre espaços para influências nem 
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sempre desejáveis na produção das notícias.  Somadas aos interesses (sua opção 
política, sua visão de mundo etc) dos donos dos veículos, estas influências acabam 
desviando a cobertura de sua verdadeira função, contribuindo para um processo cada 
vez mais ostensivo da manipulação pública, como se pode depreender pelo 
noticiário relativo a movimentos sociais (MST – Movimento dos Sem Terra, por 
exemplo, no Brasil) e as minorias. 

 

As especulações sugerem que o sumiço de atores ligados a movimentos populares e 

minorias não seja um acaso. O silenciamento pode estar ligado à deslegitimação desses 

grupos como fontes de informação. Tampouco há reportagens entrevistando povos indígenas 

ou comunidades tradicionais; é como se o jornal fechasse os olhos para os conflitos no campo. 

A análise crítica do conteúdo não ocorre somente na apariação, mas também se revela na 

ausência.  

 “É comum o jornalista científico recorrer às seguintes fontes para a construção de sua 

matéria: pesquisadores, professores, instituições de pesquisa ciência e tecnologia, 

universidades, hospitais, ONGs, além de órgãos governamentais mais agências de apoio à 

pesquisa” (PORTO, 2009, p. 173) e isso foi verificado no Suplemento do Campo.  

A categoria de entrevistados ligados a instituições de administração pública é bastante 

diversificada, compreendendo entrevistados ligados a 161 órgãos federais, 95 estaduais e seis 

municipais. 

Importante ressaltar que os três órgãos mais recorrentes representam mais da metade 

das entrevistas com fontes ligadas a instituições públicas, são eles universidades e institutos 

de ensino superior (69); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (66), e 

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária65 (Emater) 

(50).  

A partir desse recorte, surgem dois debates, que serão trabalhados nesta investigação. 

O primeiro a respeito da vocação científica dos três principais atores da categoria da 

administração pública: universidades públicas, Embrapa e Emater.  

O segundo debate é sobre a importância que o Suplemento do Campo dá a questões 

ligadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Esse dado reforça discussão discorrida ao 

longo dessa investigação, que o Suplemento do Campo, apesar de se autointitular apenas 

como caderno do agronegócio, é também de CT&I. 

                                                 
65 Este trabalho respeita o histórico da Emater, seus diferentes nomes, bem como a incorporação de autarquias, 
mas opta por unificar a partir da utilização do nome atual. Assim, a ocorrência de vínculo com Agência Goiana 
de Desenvolvimento Rural e Fundiário (Agência Rural) e da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 
(Emgopa) também são contabilizadas como Emater. 
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 “Embora os dados sobre pesquisa e inovação no setor privado brasileiro sejam muito 

precários. Este setor não tem quase nenhuma tradição de investir em pesquisa, em parte 

porque as grandes firmas internacionais que aqui estão tem seus centros de pesquisa em 

outros países” (SCHWARTZMAN, 2005, p. 5). Para tanto, este trabalho vai afunilando a 

investigação sobre as fontes, como já se debateu, ao longo do trabalho, a Embrapa e Emater, o 

próximo tópico centra nas universidades.  

 

 

6.2.1 Primazia da UFG 

 

 As universidades, especialmente as públicas, são instituições científicas de grande 

relevância no cenário brasileiro, palcos de excelência da pesquisa, tanto que são 

fundamentadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

 O Suplemento do Campo ao utilizar professores e/ou pesquisadores como 

entrevistados, reforça a distinção das universidades, bem como de outras categorias de 

instituições de ensino superior, como faculdades, fundações e institutos.   

 Ponderando sobre a amostra, dentre o total de 847 pessoas entrevistadas, 75 são 

apresentadas como profissionais ligados a instituições de ensino superior, número que 

representa 8,85% do dotal de entrevistados.  

Este tópico lança luz ao protagonismo da Universidade Federal de Goiás (UFG) na 

formação da opinião pública, a partir do estabelecimento de profissionais ligados à UFG 

como líderes de opinião de assuntos que unem agropecuária e CT&I.  

 Como há um caso de entrevistado ligados a mais de uma universidade – tanto à 

Faculdade de Alfenas quanto à Faculdade de Uberaba –, ocorre dupla contagem, ou seja, são 

contabilizadas todas as instituições de ensino que a reportagem mostra que o entrevistado seja 

vinculado. 
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Gráfico 3 – Instituições de ensino superior que os entrevistados são vinculados 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
 

Complementando o Gráfico 3, numericamente e em ordem decrescente, os professores 

e/ou pesquisadores são vinculados às seguintes instituições de ensino superior: Universidade 

Federal de Goiás (44), Universidade de São Paulo (7), Universidade Estadual de Goiás (3), 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás66 (3), Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (3), Universidade Federal de Viçosa (3), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2), Universidade de Brasília (2), Escola Agronômica de Itumbiara (1), Faculdade de 

Alfenas67 (1), Faculdade de Uberaba68 (1), Fundação do Ensino Superior de Rio Verde (1), 

Instituto Federal Goiano (1), Institute de Recherches Agronomiques Tropicales (1), 

                                                 
66 Em 2009, a Universidade Católica de Goiás (UCG) passou a ser reconhecida como Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO). Este trabalho extrai dados a respeito de ambas nomeações, mas opta por unificar a 
partir da utilização do nome atual. Assim, a ocorrência de vínculo com a UCG é contabilizado como PUC-GO. 
67 Não houve especificação de referência a, exatamente, qual faculdade desse município. 
68 Não houve especificação de referência a, exatamente, qual faculdade desse município. 
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Universidade Federal de Minas Gerais (1), Universidade Federal de Uberlândia (1) e 

Universidade do Estado do Mato Grosso (1). 

É importante ressaltar ainda a propensão por professores e/ou pesquisadores ligados a 

universidades públicas, reforçando que “o setor privado é, fundamentalmente, dedicado ao 

ensino” (SCWARTZMAN, 2005, p 1). 

A partir dos dados inferem-se duas categorias principais na escolha de fontes ligadas a 

instituições de ensino superior. A primeira e mais forte é a de regionalizar a escolha das fontes 

e a segunda do prestígio de universidades do Sudeste. 

Na circunscrição Goiás, utilizou-se da fala de profissionais ligados à UFG, UEG, 

PUC, Escola Agronômica de Itumbiara, Fesurv e IF Goiano. Além de UnB e Unemat, 

também no Centro-Oeste. 

Além do Centro-Oeste, somente o Sudeste é referenciado, por meio da USP, Unesp, 

UFV, UFRJ, Faculdade de Alfenas, Faculdade de Uberaba, UFMG e UFU. “A comunidade 

científica brasileira tem pouca tradição e concentra-se, principalmente, na área de São Paulo” 

(SCHWARTZMAN, 2008, p. 48). 

De qualquer forma, seria difícil o Suplemento do Campo deixar de lado universidades 

carro-chefe da produção do conhecimento científico. “USP que, tem de 20 a 30 % de 

pesquisadores do Brasil, e se somarmos a USP, a Unicamp, a UFRJ, e talvez a Unesp, 

teremos cerca de metade de pesquisadores brasileiros ou mais” (SCHWARTZMAN, 2005, p. 

10).  

Deve-se frisar também que o Sudeste é a região brasileira de maior concentração de 

polos tecnológicos. Sendo que, Universidade de São Paulo tem grande destaque nacional e 

internacional, tanto em ensino, quanto em pesquisa. 

Nas além fronteiras brasileiras, houve registro de apenas um pesquisador. Sendo que, 

o pesquisador francês, do Institute de Recherches Agronomiques Tropicales, que possui 

convênio com a Embrapa, realiza pesquisa sobre solo em microrregiões goianas. Portanto, a 

própria pesquisa está circunscrita no Estado de Goiás, ou seja, é de perspectiva regional. 

Assim, o jornalismo científico em agropecuária, produzido em Goiás, parece não se 

extasiar com instituições ou profissionais estrangeiros. A internacionalização não se configura 

como interesse do Suplemento do Campo.   

 A investigação sugere que a popularização da ciência, mediada pelo Suplemento do 

Campo, em relação a instituições de ensino superior, vale-se de líderes de opinião ligados, 

preferencialmente à Universidade Federal de Goiás.  
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Além de entrevistas com professores da UFG para embasar questões diversas, 

notaram-se dois padrões de preferência por entrevistas professores/pesquisadores dessa 

instituição, tanto A para matérias focadas em pesquisas, quanto sobre o Cerrado.  

Com a missão de “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando 

profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da 

sociedade” 69, a UFG possui o maior número de programas de pós-graduação e acervo 

bibliográfico de Goiás.  

A disparidade é notável e isso ocorre, entre outros motivos, porque a UFG é um centro 

de excelência em pesquisa, bem como referência na área de agropecuária. “A pesquisa 

científica é uma atividade que tende naturalmente a se concentrar em um número reduzido de 

instituições e centros de excelência” (SCHWARTZMAN, 2005, p. 10). 

Na graduação, na área de conhecimento de ciências da terra, a UFG conta com os 

cursos presenciais de: agronomia, ciências ambientais, ecologia e análise ambiental, 

engenharia ambiental e sanitária, engenharia de minas, engenharia florestal e zootecnia. Já na 

pós-graduação fazem parte os cursos de mestrado ou doutorado em: agronegócio, agronomia, 

biociência animal, biodiversidade animal, biodiversidade vegetal, ciência e tecnologia de 

alimentos, ciências ambientais, ecologia e evolução, engenharia ambiental e sanitária, 

engenharia do meio ambiente, genética e melhoramento de plantas e zootecnia.    

Nesse aspecto, apreende-se também o papel-chave da UFG na produção do 

conhecimento científico para a agropecuária goiana. Debater a agropecuária em Goiás é falar 

também sobre o progresso científico promovido pela UFG.  

O Suplemento do Campo, por sua vez, reconhece e legitima o papel da UFG na 

produção do conhecimento científico em agropecuária, bem como sacraliza como líderes de 

opinião, professores e/ou pesquisadores ligados a essa universidade. 

 

 

6.2.2 Deslegitimação das mulheres enquanto fontes 

  

Em meio à decupagem das reportagens, o aspecto da hegemonia de entrevistados 

homens chamou atenção. O tema dialoga com a questão-problema, especialmente a partir da 

fundamentação da cidadania científica e da participação popular. Popularização pelo viés da 

diversidade de gênero e indicadores de estereótipos. 

                                                 
69 Disponível em: <www.ufg.br/p/6404-missao>. Acesso em: 8 abr. 2016. 



92 

 

Em que medida o jornalismo populariza a ciência no âmbito de questões rurais 

também diz respeito à pluralidade de vozes. Afinal, “a comunicação jornalística precisa 

apresentar as diferentes vozes e visões da sociedade” (MONTEIRO, 2016, p. 3). 

 

Assim, seja na criação do espetáculo, na dissolução da política ou na ocultação da 
história, multiplicam-se os casos de fragmentação da notícia nos relatos jornalísticos 
sobre fatos ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico. Os exemplos são 
variados e suas fontes, inesgotáveis, cabendo à pesquisa empírica a tarefa de 
detalhar os problemas. O objetivo aqui foi apenas indicar impasses que a divulgação 
científica no jornalismo impresso deve superar para gerar enfoques que, 
dissociando-se do mito e da fetichização da ciência, tragam informações com a 
contextualização e a politização requeridas para a formação integral do leitor. 
(ROTHBERG, 2005, p. 82) 

 

 Esta pesquisa empírica assume a incumbência de escarafunchar vícios identificados 

pelo jornalismo. Até porque a politização do leitor perpassa também pela representatividade 

nas reportagens. Assim, a tímida presença de mulheres nas reportagens torna-se indagação 

relevante. 

 Considerando a amostra, dentre o total de 847 pessoas entrevistadas, apenas 116 foram 

mulheres. Devido à notável disparidade, são fortes os indícios de preferência por 

entrevistados homens. Sendo a questão da escolha por gênero debatida neste tópico, que se 

valeu também de contagem simples. 

  

Gráfico 4 – Gênero das fontes entrevistadas 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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Conforme o Gráfico 4 indica, 86,31% dos entrevistados são homens, enquanto 13,69% 

são mulheres. A partir dessa constatação, surge uma série de indagações sobre o 

desaparecimento das mulheres nas reportagens. 

O jornalismo em agronegócio escuta um número considerável de fontes. A 

investigação apurou que, em média, cada reportagem conta com mais de três entrevistados – 

para maior exatidão, 3,19. Mas, por outro lado, não há equilíbrio de gênero na escolha das 

fontes. 

Simbólico que a edição 412 do Suplemento do Campo, com matéria de capa intitulada 

“À margem da Previdência” e subtítulo “A unificação do sistema previdenciário não foi 

suficiente para garantir a devida assistência ao trabalhador rural. Ainda há sérias distorções, 

por exemplo, com relação à aposentadoria e ao salário maternidade” não conta com 

entrevistada mulher, mesmo debatendo direitos previdenciários específicos para mulheres. 

Afinal, a paridade de gênero passa também pela seleção de mulheres enquanto fontes de 

informação. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE em 2013, indica 

que 51,4% da população brasileira é constituída por mulheres; sendo que Goiás também 

repete a lógica de maioria de mulheres, com 2.510.790 mulheres residentes no Estado e 

2.492.438 homens. Na agropecuária, segundo dados do IBGE, também são maioria no setor. 

 Apesar de esses recortes demonstrarem uma maioria quantitativa, as vozes das 

mulheres são pouco escutadas pelo jornalismo, tornando-as minorias. Não há diversificação 

de fontes em relação ao gênero e a falta de diversidade é prejudicial à sociedade e à 

democracia.  

 Sob diversas óticas não se constata representatividade, visto que 49% dos leitores de O 

Popular são mulheres, mas o jornal, nem ao menos busca atender o perfil de quem lê. A partir 

da afirmação de Santos (2000, p. 87) de que “para além de ocidental e capitalista, a ciência 

moderna é sexista”, deduz-se que também sexista é o jornalismo. 

O debate de gênero pode se fundamentar sob diversas abordagens, este trabalho se 

arrisca ao incluí-lo na ótica da cidadania científica, visto que é uma perspectiva que ainda 

carece de atenção pela própria comunidade científica. 

Costumeiramente, a cidadania científica foca no público, no direito ao acesso às 

informações científicas. Este trabalho toma iniciativa de desdobrar os questionamentos da 

cidadania científica com ênfase nos atores envolvidos na mediação da ciência. 
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Moura (2012, p. 19) frisa que a cidadania científica dialoga com as controvérsias 

produzidas pelos atores da ciência, bem como com desdobramentos éticos, políticos e 

mercantis da democratização da ciência.  

Logo, torna-se importante destacar que a invisibilidade da mulher como fonte também 

é um obstáculo na democratização científica. Afinal, instauram-se, quase exclusivamente, 

homens como grupo especializado no pensar e isso desdobra para o entendimento de mulheres 

como as fadadas ao obedecer. 

 Não só o Estado está vinculado nos deveres visando à cidadania, o jornalismo, 

essencialmente, tem esse papel, basta conferir o código de ética, assim como diversos 

documentos que regem a profissão. 

O código de ética dos jornalistas brasileiros, no Capítulo 2, sobre a conduta 

profissional do jornalista, define preocupação com a diversidade de gênero. O artigo 11 

aponta o dever do jornalista em “defender os direitos do cidadão, contribuindo para a 

promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, 

das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias”, o Artigo 19 complementa que se deve 

“combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, 

políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de 

qualquer outra natureza”. 

Portanto, é dever do jornalismo fomentar a diversidade, isso inclui a escolha das 

fontes. Uma escolha variada de fontes é necessária para expor diferentes perspectivas e 

múltiplos pontos de vista. Não entrevistar representantes de, praticamente, metade da 

população brasileira é questão de (anti) ética 

O jornalismo precisa se ater a um conjunto de princípios morais que incluem, entre 

outros, a representatividade das fontes, a diversificação de entrevistados e não pode se pautar 

pela deslegitimação de mulheres como líderes ou formadoras de opinião.  

Ademais, também há a função cultural do jornalismo científico, de valorização de 

diversidades. Equidade de gênero é distante na ciência, na agropecuária, bem como no 

jornalismo que reporta agropecuária e ciência e que reforça ainda mais a exclusão. 

Na produção de reportagens que unem agropecuária e CT&I, as mulheres 

desaparecem. Há indícios de silenciamento por gênero, visto que a disparidade é gritante. O 

fato de ser mulher parece deslegitimar a voz, ou pelo menos a escolha do entrevistado, seja de 

pesquisadoras, de agricultoras ou de outras.  

O machismo não se manifesta apenas no jornalismo, tanto que, este ano, a ONU 

lançou a iniciativa global “Por um planeta 50-50: um passo decisivo pela igualdade de 
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gênero” que firma compromissos em relação aos direitos humanos das mulheres, “unindo os 

esforços das Nações Unidas, dos governos, da sociedade civil e do setor privado” 70. 

O estereótipo de cientista é homem, apesar de a palavra ser comum de dois, 

designando tanto mulheres quanto homens. Basta digitar cientista no Google Imagens para 

perceber que a imensa maioria das imagens retrata homens. A ausência é um sintoma do 

problema. 

 Tanto que é necessário promover programas dedicados a mulheres cientistas, como o 

L’Oréal-Unesco For Women in Science, que, desde 1998, mantém “firme convicção de que o 

mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres” 71. 

  A respeito dos atores rurais, a imagem também é predominantemente masculina. 

Ainda no Google Imagens, ao procurar por agronegócio ou agropecuária, surgem figuras de 

animais, máquinas, propriedades e de homens. A aparição de mulheres é exceção, fruto de 

uma contra-corrente. Em agricultura familiar há mais diversificação de gênero, não para tanto, 

leva o nome familiar. 

A democratização da comunicação passa por essa questão de diversificação, então, por 

que a popularização da ciência não deveria também passar? Emudecer as mulheres ou deixá-

las em segundo plano contribui para a perpetuação da desigualdade de gênero. E isso ocorre 

em meio à obrigação moral do jornalismo exigir pluralidade de vozes. 

O termo popularização está ligado a ideia de participação popular. Assim, uma das 

medidas de popularização da ciência está na deslegitimação de mulheres como fontes de 

informação.  Falar em popularizar a ciência também é falar de quem são os atores fontes dessa 

popularização. Isto posto, retomando a questão-problema, nesse quesito, o Suplemento do 

Campo promove uma popularização científica de base excludente e machista. 

 

 

6.3 RELEVÂNCIA GOIANIENSE 

 

 Sobre quais localidades as matérias fazem referência? Essa também é uma das 

verificações realizadas para aprofundar nos questionamentos propostos pela questão-

problema. Essa investigação foca nos municípios goianos citados pelas matérias. 

                                                 
70 Disponível em: <www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-destaca-paridade-de-genero-no-dia-
internacional-da-mulher-e-conclama-um-planeta-50-50-em-2030/>. Acesso em: 14 maio 2016. 
71 Disponível também em: <www.paramulheresnaciencia.com.br/o-premio>. Acesso em: 5 abr. 2016. 
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O local do fato é um dos valores-notícia que conduzem as matérias jornalísticas. Nesse 

aspecto desprendem-se duas questões. Episódios locais são levados em conta para de divulgar 

acontecimentos e, além disso, o jornalismo elege locais de prestígio. 

 Frisando ainda que o Suplemento do Campo é amostra do gênero jornalismo local. 

Assim, a escolha dos municípios para cobertura de fatos, eventos ou questões, no contexto 

regional, torna-se ainda mais certeira.  

 Para verificar os municípios goianos relevantes para o Suplemento do Campo, foi 

realizada análise quantitativa. Optou-se pela exclusão de distritos goianos, bem como de 

municípios de outros estados.  

A amostra conta com edições de 1988 a 2015, período longo devido ao caráter mutável 

dos municípios. Distritos podem se tornar municípios, municípios podem mudar de nome, 

podem ser desmembrados ou podem deixar de existir. Ademais, em 1º de janeiro de 1989, 

ocorreu a instalação oficial do estado do Tocantins, emancipado de Goiás. Para tanto, foram 

selecionados os municípios pertencentes a Goiás, de acordo com o IBGE72, em março de 

2016.  

Para a contagem, em cada matéria foram extraídos os municípios onde se fez 

referência; sendo que independente do número de vezes que os municípios foram citados na 

matéria, atribui-se uma contagem. Além disso, costumeiramente, cada matéria cita mais de 

um município, portanto, todos os municípios citados são contabilizados. 

 Para melhor verificar a recorrência quantitativa dos municípios, foram selecionadas as 

nove cidades em que as referências são mais recorrentes, visto que a partir da décima surgem 

casos de empate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Disponível em: <www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=52&search=goias>. Acesso em: 5 mar. 
2016. 
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Gráfico 5 – Municípios goianos recorrentes 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
 

A partir do Gráfico 5, verifica-se notável propensão das reportagens abordarem 

Goiânia (70), seguida de ampla vantagem à segunda posição, Rio Verde (31), na sequência a 

diferença vai diminuindo com Anápolis (20), Bela Vista de Goiás (18), Jataí (14), Silvânia 

(13), Nerópolis (10), Mineiros (9) e Morrinhos (8).  

Notou-se inclinação em referir-se a municípios próximos à Goiânia, visto que 

Anápolis, Bela Vista de Goiás e Nerópolis distam a menos de 50 km da Capital e Silvânia está 

a 85 km.  

 Já os municípios de Rio Verde, Jataí, Mineiros e Morrinhos, apesar de mais distantes 

de Goiânia, unem-se pela característica de estarem no Sul goiano. Nessa mesorregião – a mais 

rica do Estado – economicamente, predominam agricultura e agroindústria. 

 Os quatro municípios desse eixo estão no ranking dos cem municípios brasileiros com 

maior PIB agropecuário. Segundo o último censo agropecuário, nesse quesito, Rio Verde está 

na quinta posição, Jataí na sexta, Mineiros na décima oitava e Morrinhos na sexagésima 

primeira. 

 Ademais, são municípios que recebem importantes exposições agropecuárias, bem 

como feiras tecnológicas no âmbito agropecuário, que movimentam um alto volume de 

dinheiro. Nesses municípios, as novidades tecnológicas para agricultura e pecuária são 
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apresentadas em primeira mão com objetivo primordial de aumento da produtividade, foco da 

questão agrícola. 

 Para tanto, há indícios de dois padrões de preferência a respeito da escolha dos 

municípios, o primeiro formado por Goiânia e proximidades e o segundo por municípios do 

Sul goiano de destaque em termos de produção agrícola. 

 Ponderando sobre o primeiro padrão é reforçada que as questões agrícolas e agrárias 

são aliadas das questões urbanas. Afinal, para debater a agropecuária remete-se, 

prioritariamente, ao município mais urbanizado do Estado. Ademais, a própria proposta do 

jornal O Popular é destacar Goiânia. 

 Aqui, considerando Wolf (199) sobre os valores-notícia, ocorre o desdobramento a 

duas questões, a construção da notícia pode ser regida tanto pela disponibilidade de acesso aos 

locais, ou seja, pela facilidade de locomoção ou contato, quanto pela importância de Goiânia e 

arredores. Já o segundo padrão, demonstra simpatia por destaques do agronegócio, por 

municípios em que indústria e agropecuária consolidaram forte união, reforçando o 

direcionamento empresarial do Suplemento do Campo, de viés comercial e industrial. 

Mais detalhadamente, todos os municípios reportados nas matérias, número de 

reportagens envolvendo cada município, mesorregião e PIB no setor agropecuário73 podem 

ser verificados a seguir. 

 

Tabela 2 – Municípios apresentados nas reportagens, mesorregião e PIB em agropecuária 

 

Município  Reportagens Mesorregião PIB agropecuária em 
2013 (R$ mil) 

1.  Goiânia  70 Centro goiano 49.522 
2.  Rio Verde  31 Sul goiano 1.058.687 
3.  Anápolis  20 Centro goiano 55.243 
4.  Bela Vista de Goiás  18 Centro goiano 105.875 
5.  Jataí  14 Sul goiano 915.498 
6.  Silvânia  13 Sul goiano 199.558 
7.  Nerópolis  10 Centro goiano 22.918 
8.  Mineiros  9 Sul goiano 363.980 
9.  Morrinhos  8 Sul goiano 274.171 
10.  Catalão  7 Sul goiano 300.579 
11.  Hidrolândia  7 Centro goiano 47.308 
12.  Itumbiara  7 Sul goiano 240.970 
13.  Jussara  7 Noroeste goiano 91.221 
14.  Niquelândia  7 Norte goiano 163.597 
15.  Quirinópolis  7 Sul goiano 261.269 
16.  Inhumas  6 Centro goiano 82.292 
17.  Porangatu  6 Norte goiano 85.014 
18.  Santa Helena de Goiás  6 Sul goiano 201.584 
19.  Senador Canedo  6 Centro goiano 8.997 
20.  Buriti Alegre  5 Sul goiano 60.819 

                                                 
73 Disponível em: <www.imb.go.gov.br/pub/pib/pibmun2013/pibmun2013.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
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21.  Cristalina  5 Leste goiano 755.256 
22.  Goianésia  5 Centro goiano 65.565 
23.  Iporá  5 Centro goiano 34.654 
24.  Mambaí  5 Leste goiano 2.220 
25.  São Luís de Montes Belos  5 Centro goiano 35.399 
26.  Trindade  5 Centro goiano 44.675 
27.  Uruana  5 Centro goiano 38.803 
28.  Alvorada do Norte  4 Leste goiano 14.586 
29.  Cidade de Goiás  4 Noroeste goiano 75.642 
30.  Goianira  4 Centro goiano 14.899 
31.  Goiatuba  4 Sul goiano 320.620 
32.  Jaraguá  4 Sul goiano 67.794 
33.  Leopoldo de Bulhões 4 Centro goiano 106.997 
34.  Luziânia  4 Leste goiano 252.630 
35.  Montividiu  4 Sul goiano 341.355 
36.  Piracanjuba  4 Sul goiano 227.340 
37.  Pirenópolis  4 Leste goiano 64.212 
38.  São Miguel do Passa Quatro  4 Sul goiano 50.420 
39.  Acreúna  3 Sul goiano 147.811 
40.  Alto Paraíso  3 Norte goiano 25.117 
41.  Aragoiânia  3 Centro goiano 9.348 
42.  Bonfinópolis  3 Centro goiano 8.389 
43.  Caldas Novas  3 Sul goiano 135.787 
44.  Ceres  3 Centro goiano 11.826 
45.  Goianápolis  3 Centro goiano 29.719 
46.  Ipameri  3 Sul goiano 305.204 
47.  Itaberaí  3 Centro goiano 117.407 
48.  Itapuranga  3 Centro goiano 55.987 
49.  Jandáia  3 Sul goiano 61.698 
50.  Nova Crixás  3 Leste goiano 126.370 
51.  Nova Roma  3 Norte goiano 13.344 
52.  Palmeiras de Goiás  3 Sul goiano 112.934 
53.  Posse  3 Leste goiano 27.188 
54.  São Miguel do Araguaia  3 Noroeste goiano 115.671 
55.  Serranópolis  3 Sul goiano 119.564 
56.  Vianópolis  3 Sul goiano 97.780 
57.  Alexânia  2 Leste goiano 52.157 
58.  Aparecida de Goiânia  2 Centro goiano 15.094 
59.  Aruanã  2 Noroeste goiano 41.179 
60.  Barro Alto  2 Centro goiano 26.893 
61.  Bom Jesus de Goiás 2 Sul goiano 262.139 
62.  Brazabrantes  2 Centro goiano 8.894 
63.  Britânia  2 Noroeste goiano 28.772 
64.  Cachoeira Alta  2 Sul goiano 60.950 
65.  Cachoeira Dourada  2 Sul goiano 56.914 
66.  Chapadão do Céu  2 Sul goiano 496.213 
67.  Crixás  2 Noroeste goiano 51.601 
68.  Diorama  2 Noroeste goiano 17.562 
69.  Flores de Goiás  2 Leste goiano 40.884 
70.  Guarani de Goiás  2 Leste goiano 10.050 
71.  Iaciara  2 Leste goiano 24.927 
72.  Indiara  2 Sul goiano 64.180 
73.  Itaguaru  2 Centro goiano 14.707 
74.  Minaçu  2 Norte goiano 22.327 
75.  Monte Alegre de Goiás 2 Norte goiano 22.287 
76.  Mossâmedes  2 Centro goiano 27.860 
77.  Nova Veneza  2 Centro goiano 13.423 
78.  Orizona  2 Sul goiano 134.928 
79.  Padre Bernardo  2 Leste goiano 154.431 
80.  Paraúna  2 Sul goiano 320.073 
81.  Piranhas  2 Noroeste goiano 61.881 
82.  Pires do Rio  2 Sul goiano 56.971 
83.  Santa Bárbara de Goiás 2 Centro goiano 10.192 
84.  Santa Isabel  2 Centro goiano 29.409 
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85.  São Simão  2 Sul goiano 21.752 
86.  Simolândia  2 Leste goiano 4.958 
87.  Uruaçu  2 Norte goiano 77.519 
88.  Urutaí  2 Sul goiano 46.029 
89.  Abadia de Goiás  1 Centro goiano 6.110 
90.  Abadiânia  1 Leste goiano 49.348 
91.  Araçu  1 Centro goiano 11.766 
92.  Arenópolis  1 Noroeste goiano 35.555 
93.  Aurilândia  1 Centro goiano 17.074 
94.  Bom Jardim de Goiás 1 Noroeste goiano 39.906 
95.  Cabeceiras  1 Letse goiano 116.265 
96.  Caçu  1 Sul goiano 87.526 
97.  Campinorte  1 Norte goiano 38.241 
98.  Campo Alegre de Goiás 1 Sul goiano 220.229 
99.  Campo Limpo de Goiás 1 Centro goiano 16.865 
100.  Carmo do Rio Verde  1 Centro goiano 32.953 
101.  Cavalcante  1 Norte goiano 12.179 
102.  Cezarina  1 Sul goiano 15.929 
103.  Corumbaíba  1 Sul goiano 70.172 
104.  Cristianópolis  1 Sul goiano 14.052 
105.  Divinópolis de Goiás  1 Leste goiano 10.138 
106.  Doverlândia  1 Sul goiano 77.448 
107.  Edéia  1 Sul goiano 124.474 
108.  Fazenda Nova  1 Centro goiano 30.242 
109.  Firminópolis  1 Centro goiano 30.421 
110.  Formosa  1 Leste goiano 118.650 
111.  Gameleira de Goiás 1 Sul goiano 60.144 
112.  Guapó  1 Centro goiano 19.163 
113.  Heitoraí  1 Centro goiano 11.691 
114.  Inaciolândia  1 Sul goiano 89.878 
115.  Israelândia  1 Centro goiano 11.103 
116.  Itaguari  1 Centro goiano 8.788 
117.  Itauçu  1 Centro goiano 19.511 
118.  Jaupaci  1 Centro goiano 11.189 
119.  Jesúpolis  1 Centro goiano 4.161 
120.  Joviânia  1 Sul goiano 56.734 
121.  Mara Rosa  1 Norte goiano 42.823 
122.  Maurilândia  1 Sul goiano 57.629 
123.  Moiporá  1 Centro goiano 11.258 
124.  Montes Claros de Goiás  1 Noroeste goiano 96.608 
125.  Mundo Novo  1 Noroeste goiano 39.852 
126.  Nova América  1 Centro goiano 7.577 
127.  Novo Planalto  1 Noroeste goiano 26.304 
128.  Ouro Verde de Goiás 1 Centro goiano 98.399 
129.  Pontalina  1 Sul goiano 109.194 
130.  Porteirão  1 Sul goiano 142.713 
131.  Rialma  1 Centro goiano 16.895 
132.  Rianápolis  1 Centro goiano 7.070 
133.  Sanclerlândia  1 Centro goiano 18.371 
134.  Santa Fé de Goiás 1 Noroeste goiano 23.993 
135.  Santa Tereza de Goiás 1 Norte goiano 11.539 
136.  Santa Terezinha de Goiás 1 Norte goiano 23.530 
137.  Santo Antônio de Goiás  1 Centro goiano 12.727 
138.  São Domingos  1 Leste goiano 25.874 
139.  São João da Paraúna  1 Sul goiano 12.078 
140.  São João d’Aliança  1 Norte goiano 79.181 
141.  São Luiz do Norte  1 Centro goiano 24.964 
142.  Sítio d'Abadia  1 Leste goiano 18.973 
143.  Teresina de Goiás  1 Norte goiano 2.185 
144.  Valparaíso de Goiás  1 Leste goiano 673 
145.  Varjão  1 Sul goiano 16.435 
146.  Vicentinópolis  1 Sul goiano 108.575 
147.  Vila Propício  1 Leste goiano 82.319 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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A Tabela 2 apresenta um panorama completo dos municípios goianos citados nas 

reportagens analisadas. Entretanto, devido à grande quantidade de municípios com pouca 

recorrência de matérias, optou-se por cautela ao fazer considerações a respeito do quadro 

geral.   

Ainda a respeito da localidade e respeitando a metodologia citada, no total da amostra, 

são apresentados 147 municípios goianos, ou seja, 59,75% do total de municípios do Estado, 

que são, atualmente, 246. Portanto, apesar de nítida preferência pelos nove primeiros 

municípios do ranking, há certa diversificação esporádica com os demais municípios. 

 

 

6.4 PAIXÃO POR TECNOLOGIA 

 

 Como a Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) são apresentadas é uma das 

perspectivas investigadas nesse panorama acerca do jornalismo popularizando a ciência. Para 

tanto, este tópico inicia com abordagem da ocorrência quantitativa dos termos e segue com 

tratamento qualitativo. 

É nítida a vocação conteudista do Suplemento do Campo dialogar com CT&I. 

Parafraseando Burkett (1990, p. 133), o Suplemento do Campo é transcientífico, não é um 

caderno que se autodenomina de ciências, mas as investigações demonstram que o conteúdo 

atravessa questões científicas. 

Muitas das pesquisas clássicas consideram como “ciência e tecnologia na mídia” 
somente as matérias que são “eivadas de conteúdo referente à C&T”. Vários estudos 
caminham nesse sentido, selecionando apenas as matérias que dedicam-se à 
explicação de termos e conceitos científicos ou que são apenas a descrição de novas 
descobertas. Esse tipo de texto quase sempre é facilmente identificável e encontra-se 
encurralado em páginas ou cadernos com a explícita denominação, que remetem à 
ciência, tecnologia, saúde ou meio ambiente. Com essa abordagem limitada, 
identificar a “ciência” nos jornais é bastante simples e, ao mesmo tempo, pouco útil. 
(VOGT 2006, p. 97) 

 

 Abordagens tradicionais julgam que matérias científicas são aquelas puramente sobre 

CT&I, de elucidação de termos, conceitos ou relato de descobertas; entretanto, uma corrente 

de autores considera essa uma perspectiva precária. Afinal, a CT&I atravessa diversas 

questões. 
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 Arquétipo dessa nova corrente é o Scientific Automatic Press Observer74 (Sapo), 

sistema desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 

(Labjor/Unicamp) que seleciona, organiza e mensura matérias científicas divulgadas online 

pela imprensa. A automatização ocorre por uma série de 597 palavras-chave relacionadas à 

CT&I identificadas no decorrer das matérias. 

 Este trabalho se identifica com tais novas abordagens, tanto que avalia o Suplemento 

do Campo como caderno que atravessa a ciência. Entretanto, devido à restrição de tempo 

inerente ao desenvolvimento de uma dissertação, neste tópico, optou por aprofundar na 

investigação quantitativa e qualitativa a partir da identificação dos termos ciência, tecnologia 

& inovação, bem como suas derivações.  

Portanto, em ciência também se considerou: científica, cientificamente, científicas, 

científico e científicos. Em tecnologia também foi contemplado: tecnologias, tecnológica, 

tecnológicas, tecnológico e tecnológicos; entretanto foram desconsideradas prefixações para 

se esquivar de  áreas, como biotecnologia, entre outras. Em inovação também se examinou: 

inovações, inovador e inovar. A identificação desses termos teve o objetivo de verificar em 

que medida o Suplemento do Campo populariza a CT&I.   

Aqui se reconhece a limitação da metodologia. O scanning identificou apenas a 

ocorrência dos termos ciência, tecnologia, inovação e seus derivados. Entretanto, no decorrer 

das matérias há uma série de abordagens sobre questões de Ciência, Tecnologia & Inovação, 

mas sem utilização dos termos, propriamente ditos. Isso ocorre de inúmeras formas, como por 

meio de apresentação de equipamentos tecnológicos, descobertas científicas ou novidades de 

inovação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Disponível em: <www.labjor.unicamp.br/?projetos=sapo-2>. Acesso em: 15 maio 2016. 
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Gráfico 6 – Menções quantitativas de ciência, tecnologia e inovação 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
 

Em relação à aparição dos termos, a partir do Gráfico 6 nota-se gritante preferência 

por utilizar o vocábulo tecnologia (88,60% ou 241 vezes), ocasionalmente emprega-se ciência 

(9,19% ou 25 vezes) e raramente inovação (2,21% ou seis vezes).  

Considerando a média, percebe-se, praticamente, a ocorrência de pelo menos um dos 

termos – ciência, tecnologia, inovação – por matéria, mais precisamente 1,03. Já a maior 

amplitude foi identificada em uma matéria com a aparição 31 vezes da palavra tecnologia. 

 Quase não se utiliza o termo inovação. Mas, é importante frisar que o debate a respeito 

do conceito inovação é recente no País. Como exemplo, temos o Governo Federal, que 

somente a partir de 2011 passou a incluir inovação na nomeação do ministério competente da 

política nacional de pesquisa científica, passando a ser Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. E a plataforma lattes, que ainda preza pelos termos ciência e tecnologia. 
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Sobre a tímida aparição de ciência, o Suplemento evita “apresentar a lógica de 

estruturação do conhecimento científico, seus métodos, sua epistemologia e a sua prática 

como atividade social pode permitir a um público diverso se aproximar da ciência como 

atividade cultural complexa (VOGT 2006, p. 203). Nesse sentido de promover compreensão 

crítica da ciência e alinhar-se aos avanços democráticos, o jornal peca.  

“Se a tomada de consciência, ultrapassando a mera apreensão da presença do fato, o 

coloca de forma crítica, num sistema de relações, dentro da totalidade em que se deu, é que, 

superando-se a si mesma, aprofundando-se, se tornou conscientização” (FREIRE, 1980, p. 

77), entretanto, a amostra aponta para a direção contrária. 

A comunicação científica, mediada pelo Suplemento do Campo, é, praticamente, 

reduzida à veiculação acerca de tecnologia O jornalismo em agribusiness, a considerar o 

caderno de O Popular, tem paixão (extensionista) por tecnologia. 

 O Suplemento do Campo preocupa-se mais com a técnica, especialmente a que resulta 

produtos e atém-se, poucas vezes, às investigações fundantes. Os indícios apontam que para o 

jornal, a tecnologia é a mercadoria mais valiosa, em termos de legitimação do conteúdo.  

 

Declarar que a ciência, a tecnologia e a informação se constituem nas mercadorias 
mais valiosas do mundo moderno é certamente repetir o óbvio. Inúmeros autores, 
com grande propriedade, já o fizeram antes. O que nos interessa, neste contexto, é 
ressaltar o fato de que, enquanto mercadorias, elas se atrelam a um espectro amplo 
de interesses e compromissos, marcado pela ação de lobbies e de sistemas de 
controles, quando não de ações deliberadamente espúrias (como as que promovem a 
constituição de cartéis e monopólios), que visam garantir privilégios para os que 
dominam os universos da ciência, da tecnologia e da informação. (BUENO, 2001, p. 
170 – 171) 

 

 Para tanto, o emprego demasiado do termo tecnologia não é, necessariamente, ao 

acaso. Sugere-se uma política implícita de conveniências e influencias com fins de agradar 

empresas privadas, visto que são (potenciais) anunciantes ou companhias de estreita ligação 

com donos de empresas jornalísticas.  

 

Compete ao jornalista científico, consciente destes riscos, vestir o uniforme do 
ceticismo (...) levantando suspeitas sobre as informações que recebe e buscando 
desvendar os interesses e compromissos subjacentes às fontes de que se vale para 
produzir suas matérias sobre o propalado desenvolvimento científico e tecnológico. 
A parceria entre produtores e patrocinadores de ciência e tecnologia traz, em 
contrapartida, uma restrição ao trabalho da imprensa, submetida às normas de sigilo 
e controle. (BUENO, 2001, p. 177) 

 

 Tal insinuação está também embasada nos resultados obtidos a partir do Gráfico 2, que 

revelou a escolha das fontes com prioridade a pessoas ligadas a empresas privadas. Assim, o 

jornalismo braveja objetividade, neutralidade e imparcialidade, mas parece servir, 
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primeiramente, à lógica mercadológica. 

 O privilégio é para a exposição de produtos tecnológicos. O objetivo não é 

genuinamente de informar possibilidades tecnológicas. Desata-se discussão sobre a 

idoneidade de escrever repetidas vezes sobre tecnologia com indícios de ser uma das formas 

utilizadas para agradar empresas privadas anunciantes, que comercializam produtos 

tecnológicos. 

 

Cabe salientar, que o JC pode atuar ainda como instrumento de dominação. Ou seja, 
quando este é financiado por multinacionais que visam promover-se por meio da 
divulgação da sua atuação no campo da tecnologia. Por meio dessa divulgação há a 
promoção do seu produto e, consequentemente, a promoção da aquisição da 
tecnologia exógena. (PORTO, 2009, p. 219) 

 

Seguir o dinheiro é uma das maneiras de verificar os possíveis rastros lobistas 

coadunados pelo jornal. A partir desse caminho verificou-se que há anúncios publicitários em 

36,98% das reportagens de capa; sem contar na publicidade em demais espaços do caderno – 

há, inclusive, em diversas capas do jornal. Longe da publicidade ser ilegítima, apenas que os 

dados reforçam as suspeitas de privilégios premeditados, que influenciam no conteúdo. 

As propagandas vão de salões de beleza e marcas de cerveja a agrotóxicos, passando 

por arames, assistência técnicas, associações de criadores de gado, bancos, casas 

agropecuárias, cercas, correntes, coagulantes líquidos, concessionárias de carros e de 

equipamentos agrícolas, congressos, criatórios de avestruz, eletrotécnicas, empresas de 

engenharia, empresas de telecomunicações, equipamentos agrícolas, exposições 

agropecuárias, fazendas, feiras de negócios, filtros automotivos, galpões de concreto, lojas de 

informática, multinacionais de agricultura e biotecnologia, nutrição animal, peças de tratores, 

raças de gado, retificação de motores, sementes e supermercados.  

O maior número de propagandas é referente a leilões de gado. Assim, a maioria 

temática – pecuária – coincide com o interesse dos anunciantes prioritários. No ranking de 

anunciantes, em segundo lugar está a NutrOeste Animal, que tem o slogan “tecnologia de 

ponta em nutrição animal”, também alinhando com outra questão abordada neste trabalho, de 

indícios da paixão do jornal por tecnologia não ser um mero acaso. O terceiro grupo de 

principais anunciantes é formado por empresas – muitas multinacionais – atuantes na área de 

biotecnologia, de pacote de sementes e defensivos. 

Com objetivo de aprimorar esta investigação, a partir deste momento, serão 

esmiuçados os adjetivos que acompanham os termos tecnologia, ciência e inovação. Para isso, 

foram selecionadas apenas a função morfológica de adjetivo. O gráfico a seguir demonstra os 

resultados obtidos. 
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Gráfico 7 – Menções qualitativas de tecnologia, ciência e inovação 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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 Complementa-se ao Gráfico 7, o seguinte número de ocorrências da adjetivação para o 

vocábulo tecnologia: nova (27), alta (4), baixa (3), moderna (2), inédita (2), desconhecida (2), 

adequada (1), acessível (1), correta (1), média (1), disponível (1), fácil (1), avançada (1), 

moderada (1), cara (1) e revolucionária (1); ademais, apesar de não ser morfologicamente 

adjetivo, tecnologia de ponta (3) também apareceu. Ciência contou com nova (2) e inovação 

não foi adjetivada. 

A análise classificou também o enfoque, preferencialmente, positivo em relação à 

ciência, tecnologia e inovação, a partir do contexto da utilização dos termos na frase ou, 

quando necessário, no parágrafo.  

 Há indicativo que a discussão a respeito das tecnologias se reduz à exposição de 

tecnologias que existem há pouco tempo, são recém-chegadas ao mercado e às propriedades 

rurais.  

Intertextualizando Freire (1980, p. 78), o Suplemento do Campo, atrás da mensagem 

aparentemente informativa, ao silenciar outras acepções tecnológicas, impõe novas 

tecnologias, ignorando o direito a opções e, assim, não contribui para a conscientização dos 

leitores, manifestando-se como extensão e não como comunicação. 

É um jornalismo chapa-branca, no sentido de, praticamente, não criticar novas 

tecnologias e ignorar o conhecimento popular. Bater na tecla das novas tecnologias significa 

menos espaço para tecnologias sociais e outros enfoques.  

Isso vai à contramão das considerações de Bueno (2001, p. 188), de que “o jornalismo 

científico, nas sociedades emergentes, precisa assumir de vez o seu papel como agente de 

emancipação e de resistência, de crítica à desterritorialização e ao fetichismo tecnológico”. 

Vangloriam-se novas tecnologias, enquanto escondem as complexidades subjacentes. 

Além de camuflar a ciência, há ode a novidades tecnológicas como únicos caminhos possíveis 

para o desenvolvimento do campo, indicando possível reavivamento do difusionismo, 

mediado por divulgação extensionista. Isso ocorre em meio aos questionamentos do 

difusionismo no enfraquecimento de culturas locais.  

 A investigação reforça Citelli (et. al. 2014, p. 112), sobre difusão de tecnologias, visto 

que ocorre transmissão de novidades tecnológicas, mediadas por meios de comunicação, neste 

caso, especificamente, do jornalismo. O objetivo é a adoção de novos produtos, sob viés de 

modernização da agropecuária.  

Como a consta Rothberg (2005, p. 76), “o jornalismo científico abandona a política 

para construir o mito de uma ciência fetichizada”. Jornalismo em agribusinees não só tem 
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paixão por tecnologia, mas a tecnologia precisa ser nova. Isso vai à contramão do jornalismo 

científico. 

 

O jornalismo científico deve ter, antes de tudo, um compromisso com a qualidade da 
informação e não pode ficar à mercê do frenesi da sociedade do consumo. Deve, 
sim, convidar o leitor à reflexão, e até contrariá-lo se for o caso, buscando trazer 
antes conhecimento que informações fragmentadas, contaminadas por interesses 
mercadológicos ou comerciais. Não será fácil, quase sempre, estabelecer a distinção 
entre informação e marketing (nada contra o marketing, pelo contrário, mas cada 
coisa deve ser colocada no seu devido lugar), mas o jornalista científico não pode 
abdicar desta tentativa. (BUENO, 2001, p. 179) 
 

Nas reportagens do Suplemento do Campo a tendência é silenciar o grande quadro da 

comunicação científica, omitindo interesses e expondo produtos, como se o jornalismo fosse 

vitrine. Uma espécie de propaganda tecnológica, sem embate do contraditório, desrespeitando 

as funções do jornalismo científico traçadas por Bueno (1984, p. 29 – 40): informativa, 

educativa, social, cultural, econômica e político-ideológico. 

Com base na adjetivação, a função informativa está restrita ao recorte de novas 

tecnologias. A educativa é desrespeitada, pois não houve constatação de indícios de contribuir 

para melhorar a compreensão da população sobre o conhecimento científico. Socialmente, não 

colabora para ampliar o contexto da informação científica, bem como da comunicação 

científica subjacente. Culturalmente, não há visão crítica acerca do processo de popularizar a 

ciência, tampouco de preservação e valorização de culturas e diversidades. Economicamente, 

não há esclarecimento dos interesses envolvidos, especialmente do setor produtivo. No âmbito 

da função político-ideológica, não auxilia a opinião pública sobre os impactos da tecnologia. 

Considerando a perspectiva da cidadania científica, amplia-se a distância entre quem 

pode incorporar modernas tecnologias e quem não pode. Por exemplo, entre os empresários 

do agronegócio e os agricultores familiares. Por outro lado, é preciso também levantar o 

debate sobre a estética do não conflito. 

 

Além disso, a mistificação da ciência serve também à construção de uma imagem 
agradável da realidade, na qual inexistem conflitos políticos, relações de 
subordinação na ordem geopolítica internacional e influências estranhas à descoberta 
científica. De fato, a política perturba o espetáculo. Cabe à notícia esvaziar a política 
para proporcionar uma leitura prazerosa, na qual se encontre a tradicional imagem 
de um mundo harmonioso, em que cientistas trabalham amigavelmente em prol da 
humanidade. (ROTHBERG, 2005, p. 76 – 77) 

 



109 

 

 Jornalismo fundado no maniqueísmo, em que se vê o bom e o belo, repudiando o 

atrasado e não moderno. Uma demonstração de que o difusionismo não foi superado e que ao 

invés de popularizar a ciência, ocorre fetiche por novas tecnologias. 

 Como lembra Pena (2005, p. 90), “a notícia é um produto à venda e está exposta na 

vitrine do capitalismo industrial”. Não sendo, portanto, tarefa fácil democratizar o 

conhecimento científico, afinal, notícia é mercadoria, bem como CT&I também são. O que 

leva a crer que as possíveis disfunções do jornalismo não são um acaso, mas tem intenção 

clara. 

 

Para o jornalista científico, que tem como matéria-prima, numa sociedade 
tecnológica, a inovação, a descoberta revolucionária no campo da ciência e da 
tecnologia, o cenário fica, daqui prá frente, no mínimo, nebuloso. As parcerias entre 
as redes de notícias e grupos financeiros e industriais (de telecomunicações, de 
tecnologia da informação, do lazer/ entretenimento etc), agora e mais ainda no 
futuro, ameaçam, dramaticamente mais do que em qualquer outra época, a 
independência editorial dos veículos, se é que alguma vez se possa ter pensado 
seriamente nesta possibilidade. (BUENO, 2001, p. 185)  

 

A descontinuação do Suplemento do Campo, por si só, já simboliza que o jornalismo 

científico e, mais especificamente, o jornalismo em agribusiness produzido em Goiás tem 

gigantes desafios pela frente. O primeiro grande desafio é existir, visto adversidades que 

culminaram na extinção do caderno.  

Ademais, as provocações levantadas por este trabalho, em especial da falta de 

independência editorial, demonstram outro grande desafio do jornalismo em agribusiness. 

Não basta que iniciativas do gênero existam, avanço no sentido da cidadania científica 

pressupõe autonomia no interior da redação jornalística.  

 

 

 

 



110 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Julgam-se importantes novas investigações do jornalismo goiano em agribusiness, sob 

ótica de pesquisas em comunicação científica. Afinal, em Goiás, a agropecuária se distingue 

como setor de ilustre relevância. Mas, apesar disso, nota-se carência de estudos regionais ou 

locais na temática.  

 Esta dissertação não esgota a necessidade de resgate histórico e análise crítica do 

Suplemento do Campo. A importância é redobrada, visto que, recentemente, o caderno foi 

descontinuado e o acervo tornou-se de difícil acesso. Trata-se de influente exemplar da 

imprensa goiana e de trajetória consistente.   

 Observou-se que o Suplemento do Campo é um destaque na roda que faz girar 

informações especializadas em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Teoricamente, o 

jornalismo em agribusiness é a denominação do jornalismo científico focado no agronegócio 

e, empiricamente, foi verificada transcientificidade nas reportagens de capa do Suplemento do 

Campo.    

Considerando a análise de conteúdo, com alta margem de confiabilidade, esta 

investigação indica que o Suplemento do Campo, durante seus 27 anos, relatou seguindo 

determinados padrões temáticos, de entrevistados, localidades e vocabular. 

O caderno prioriza a temática pecuária (37%), seguida da agricultura (27%), com viés 

da questão agrícola, de comercialização, preços, redução de custos, aumento da produção, 

lucratividade, bem como centrado nas particularidades das espécies de criação e dos gêneros 

de cultivo.  

A temática pecuária é privilegiada, possivelmente, por uma série de motivos, entre eles 

a tradição econômica no Estado, peculiaridades no tratamento animal, rentabilidade e 

interesse dos anunciantes. Com ampla distância, quatro categorias aparecem na sequência: 

meio ambiente (11%), educação e cultura (9%), negócios (8%), CT&I (6%) e outros (1%).  

O suplemento seleciona, preferencialmente, entrevistados ligados a empresas de 

administração privada (44%). Considerando locais tradicionais de produção científica, opta 

por fontes vinculadas à Embrapa, Emater e Universidade Federal de Goiás. As mulheres, 

enquanto fontes, são silenciadas (14%). 

A respeito da preferência por entrevistados ligados a empresas privadas, teoricamente 

e empiricamente, apontam-se indícios de interesses e compromissos escusos às fontes. 

Embrapa, Emater e Universidade Federal de Goiás são instituições que atuam em Goiás e 
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contam com prestígio na produção de conhecimento técnico-científico, bem como se 

destacam pelo empenho na popularização científica. A deslegitimação de mulheres como 

fontes sugere que a imprensa reforça e perpetua o machismo, desrespeitando o código de ética 

do jornalismo. 

Acerca da localidade, verificaram-se dois padrões favoritos . O mais notório é relativo 

a Goiânia e arredores – Anápolis, Bela Vista, Silvânia e Nerópolis –, seguido de municípios 

do Sul goiano que se destacam pela agroindústria – Rio Verde, Jataí, Mineiros e Morrinhos. 

Reportagens referentes a Goiânia e arredores, provavelmente, se dão pela facilidade e 

disponibilidade de fontes, já em relação a municípios marcados pela agroindústria, além da 

relevância econômica, também se levanta suspeita de provimento de vantagens. 

Além disso, o caderno tem paixão pelo termo tecnologia (89%), ocasionalmente 

utiliza-se ciência (9%) e raramente inovação (2%). Sobre isso, os questionamentos vão ao 

encontro de um jornalismo mais mercadológico que científico. 

 Os indícios obtidos pela investigação sugerem que a hipótese foi corroborada. As 

reportagens de capa do Suplemento do Campo são relacionadas, prioritariamente, a questões 

agrícolas, apropriam-se de conteúdos de aplicação tecnológica para fomentar aspectos 

comerciais e mercadológicos, em detrimento do conceito amplo de ciência, dos aspectos 

sociais de popularização científica e da missão cidadã desse gênero jornalístico.  

No Suplemento do Campo, a medida da popularização científica é alinhada à 

concepção questionável tradicional de divulgação científica, extensão e do paradigma 

difusionista; de transmitir e veicular informações acerca de novidades tecnológicas. A 

passagem para um modelo de popularização científica apresenta-se como um grande desafio.  

 O Suplemento do Campo não gira a roda de informações de CT&I rumo ao sentido 

estrito de popularização científica, de redução das desigualdades, cidadania científica ou 

responsabilidade social da ciência e do jornalismo. Editorialmente para o jornal, o 

agronegócio e de CT&I são entendidos no sentido limitado de transação comercial lucrativa e 

vantajosa nas áreas de agricultura e pecuária.  

 Sob viés difusionista de novas tecnologias, o caderno foi utilizado como canal de 

veiculação de conteúdos para fins de adoção de novos produtos tecnológicos, sob alegação de 

modernização da agropecuária goiana. Até por isso, está regido pelo paradigma da 

comunicação antidialógica, extensionista, não humanista.  

O Suplemento do Campo restringe-se a uma primeira etapa de promover o direito à 

informação científica, de apresentar informações. A etapa seguinte, de debate do contraditório 
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e reflexão acerca da CT&I como processo contínuo e complexo não ocorre. É uma 

democratização limitada ao conhecimento científico.  

 Reconhece-se a importância do Suplemento do Campo. Mas, muito ainda é preciso 

avançar para que a imprensa goiana em agribusiness assuma as funções do jornalismo 

científico, além da informativa. As funções social, cultural, econômica e, particularmente, a 

político-ideológica são essenciais para que o jornalismo científico não seja um mero papagaio 

do mercado, mas assuma a posição de cão de guarda tanto da sociedade quanto da ciência.  

Os desafios do jornalismo científico são notáveis. Há fortes arranjos no mercado, em 

que interesses e lobbies reverberam no jornalismo. Portanto, análises críticas – teóricas e 

empíricas – são essenciais para refletir sobre o tema, bem como resgatar a essência cidadã do 

jornalismo e contribuir para aprimorar o enfoque em Ciência, Tecnologia e Inovação nas 

reportagens (de capa) do jornalismo (goiano) em agribusiness.  
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ANEXO A – Edição, título e subtítulo das reportagens analisadas   

Ordem Edição Título e subtítulo 
1.  1 Quem se dedicar à produção de ovos dessa pequena ave, pouco 

domesticada, obterá lucros, a partir do segundo ano. A demanda crescente 
do mercado e gastos relativamente modestos que a atividade exige vêm 
estimulando a criação de codornas em Goiás. 

2.  11 A aração profunda pode revolucionar a agricultura no Centro-Oeste. Ela 
vence o pé-de-grade e ressuscita o solo. Os ganhos em produtividade são 
surpreendentes. 

3.  14 Com técnica, o faisão vai bem em cativeiro. Frágil quando novo, machos 
brigões e fêmeas desleixadas. Por isso é difícil criar faisão. Mas um 
produtor goiano desenvolve uma experiência bem sucedida. 

4.  15 Cultura rápida, produtiva, mas cheia de riscos. Os produtores goianos 
passaram a investir alto no tomate. Hoje, o Estado tem a maior 
produtividade dessa hortaliça no País e vem ganhando novos mercados. 

5.  19 Búfalo, carne abundante e leite gordo. Búfalo é sinônimo de alta 
produtividade, mesmo em áreas improdutivas. Rústico e de fácil 
adaptabilidade, esse animal conquista espaço no Centro-Oeste. 

6.  20 O império do Zebu. 
7.  22 O que o cerrado dá. Rica e variada, a flora nativa do cerrado oferece 

múltiplas opções de uso. Pesquisadores estudam tecnologias para ampliar 
este potencial e garantir sua preservação. 

8.  28 Importação e preço baixo temperam a crise. O agricultor não quer nada 
além de preço remunerador e o fim das importações. Muito justo, pela 
importância econômica da cultura e a qualidade do produto nacional. 

9.  29 Criadores buscam alternativas para saírem do vermelho. Há muito tempo 
operando com prejuízos, vários suinocultores deixaram a atividade. Quem 
ficou, está fazendo tudo para recuperar o tempo e o trabalho perdidos. 

10.  30 Em leilão, a elite do Nelore do Centro-Oeste. Neste sábado, dia 6, cinco 
criadores goianos colocam em leilão 70 animais Nelore, os melhores de 
seus criatórios, machos e fêmeas PO e POI, mocho e padrão. 

11.  36 O negócio é garantir a produtividade. O solo bem preparado armazena 
nutrientes e água suficientes para o desenvolvimento da planta. Sem isso, 
os investimentos vão por água abaixo. 

12.  38 Qualidade, o trunfo para abrir mercado. Mesmo com queda na 
produtividade, provocada por problemas climáticos e por doenças, a 
produção de melancia está firme em Uruana. Agora, outros municípios já 
investem nessa fruta. 

13.  47 O Sorocaba é rústico e bom de carne. Devido à boa produtividade dos 
porcos, em apenas oito meses Lúcia Caixeta cobriu seus custos de 
investimento e a partir daí, o que entra é lucro 

14.  49 Se brincar, elas ganham a concorrência. Resistentes, as ervas daninhas 
levam vantagem no corpo-a-corpo com as culturas de safra e devem ser 
controladas com rigor. 

15.  55 Uma herança americana. Resultado do cruzamento do puro sangue inglês 
com raças árabes, este cavalo carrega a fama de ser o mais versátil do 
mundo e tem a marca do Velho Oeste americano. 
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16.  56 A caminho da auto-suficiência. A avicultura brasileira ainda depende 
muito do mercado externo. Na UFV, a busca pesquisa a geração de 
tecnologia própria e produtos de alto padrão genético. 

17.  57 E agora, como é que fica doutor? Pelas mãos do extensionista rural, novas 
tecnologias foram chegando ao campo e revolucionando a vida dos 
produtores, agora ameaçados de perder essa força. 

18.  62 Estocar bem é investir na qualidade. Não basta produzir bem, é preciso 
armazenar bem. Com isso, a qualidade do produto é preservada e o 
agricultor pode esperar a melhor hora para vender a safra. 

19.  65 O colorido vem da água. E o lucro também. Rústicos e de fácil manejo, as 
carpas e peixes japoneses podem ser criados em tanque de terra, com uma 
vantagem: atingem preços melhores do que os peixes tipo carne. 

20.  68 Os problemas de uma vedete. Produto de exportação, a soja desbravou os 
cerrados trazendo riquezas, mas seu monocultivo é prejudicial e pode 
causar sérios danos. Hoje e no futuro. 

21.  70 Nem só de laranja vive a citricultura. A produção de tangerina está 
crescendo em Goiás. O preço é bom e o mercado garantido. Quem produz 
bem tem lucro certo. Os investimentos são relativamente baixos. 

22.  78 A aroreira ameaçada. Madeira de boa qualidade e de grande valor 
econômico, a aroeira é usada no campo e na cidade de formas variadas. 
Mas a espécie está a caminho da extinção, segundo a FAO. 

23.  82 Azedo no sabor, doce no lucro. Em Itapuranga, no interior goiano, os 
produtores estão há dois anos apostando no maracujá. Mesmo com 
problemas de comercialização, o lucro é certo. 

24.  88 Essa raça volta com força depois de ser quase dizimada. Animal 
resistente, de dupla aptidão, o Guzerá tem ainda a qualidade de 
melhorador de outras raças. Para os criadores, esse é o Zebu completo. 

25.  98 Pequi, fruto nobre do cerrado. É protegido por lei, mas não escapa dos 
tratores e golpes de machado. Pesquisa sistemática e produção de mudas 
são, hoje, alternativas de preservação. 

26.  106 Uma riqueza inexplorada. Dona de um potencial pouco conhecido, a 
macaúba revela-se uma grata surpresa. Seu maior valor está no coco, ou 
melhor, nos óleos que dele podem ser extraídos. 

27.  114 É hora de conferir a produção. Colher certo é evitar prejuízo. Para tanto, o 
agricultor deve estar atento aos cuidados a serem tomados, desde a hora 
certa de colher até as condições da máquina. 

28.  121 Investir no potro é apostar no cavalo. O potro saudável é um projeto de 
cavalo eficiente. E os cuidados com ele devem começar ainda na 
gestação, fase decisiva para o seu desenvolvimento. 

29.  136 O boi que quer conquistar os cerrados. Natura: o boi negro que desmente 
o mito da exclusividade Nelore nos cerrados. Ele agüenta firme o calor e 
dá mais carne, em menor tempo. 

30.  139 Pequeno hobby, grande negócio. Esperto, carinhoso, manso, para citar só 
algumas qualidades, o hamster já freqüenta a lista dos mascotes 
preferidos no Brasil. E, portanto, uma boa opção comercial. 

31.  145 Muito trabalho, pouco dinheiro. Apesar do desenvolvimento tecnológico 
no campo, o número de bóias-frias continua aumentando, devido à má 
distribuição da terra e à concentração da renda. 
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32.  147 Goiás entra no mapa da borracha. Mercado garantido e bom potencial 
para cultivo. Com essas condições favoráveis é que o Estado faz sua 
estréia no restrito rol dos produtores de borracha. 

33.  153 Bons frutos em tempo de crise. Apesar das dificuldades financeiras, o 
CNPAF tem conseguido levar adiante suas pesquisas, gerando tecnologias 
para aumentar a produtividade e o lucro do agricultor. 

34.  157 Quem aposta na manga? Investir no cultivo de manga pode ser uma boa 
alternativa econômica para os produtores. Essa fruta é também mais uma 
opção para a diversificação de culturas. 

35.  183 Em vez de festas, protestos. O agricultor brasileiro não vê motivos para 
comemorar o seu dia. O setor vive uma de suas piores crises e os 
protestos contra a política do Governo pipocam em todo o País. 

36.  187 Dá trabalho. Mas compensa. Modesta ou sofisticada, a chácara 
exige investimentos e cuidados. Mas os resultados são compensadores 
para quem quer unir o útil ao agradável. 

37.  189 O campo no computador.  Aperfeiçoar a administração rural é computar 
lucro. Não é à toa, portanto, que os produtores rurais vão, aos poucos, 
aderindo à informatização. 

38.  194 Parceiros de primeira. Antes, as tropas e carros de boi. Hoje, os 
veículos motorizados, ajudantes de mão cheia que conferem maior 
agilidade ao trabalho diário na fazenda. 

39.  198 Vida nova no rio. Em Itumbiara, um Centro de Piscicultura trabalha com 
a reprodução induzida de peixes para devolver ao rio Paranaíba as 
espécies nativas que estão desaparecendo. 

40.  199 Beleza contada em dólar. Nas penas, o trunfo conquistar as fêmeas… e a 
fama. Afinal, a beleza delas fez do pavão uma ave ornamental conhecida 
e cobiçada em todo o mundo. 

41.  201 O palmito é de primeira. Falta pesquisa. O palmito é o seu principal 
produto, mas o cultivo comercial dessa palmeira ainda é restrito. Aliás, 
esse é um grande obstáculo à industrialização e à expansão do consumo. 

42.  213 A cultura número um. Ele tem a maior área plantada e o maior volume de 
produção nas lavouras brasileiras. Mas a sua importância maior reside na 
diversificada utilização como alimento. 

43.  220 Sabor que vem da fumaça. Casal de Goiânia descobre no preparo de 
defumados uma alternativa para aumentar a renda doméstica. Artesanal, a 
atividade exige muita dedicação. 

44.  221 Nem tudo é otimismo. O otimismo com os números da produção agrícola 
não é o mesmo quando se fala de preços. A comercialização ainda está 
indefinida e a capitalização do produtor depende do comportamento do 
mercado. 

45.  223 Imposto pesado é o maior problema. O produtor tem algumas opções para 
reduzir as tarifas de energia elétrica rural, mas ainda arca com uma 
pesada tributação, apesar da importância da irrigação para a agricultura 
goiana. 

46.  224 A SGPA realiza a 47ª mostra em Goiânia. A realização de 15 leilões, 
exposição de animais de diversas raças e de máquinas agrícolas, rodeios, 
shows e a inauguração da nova sede da SGPA estão entre as atrações das 
exposições este ano. 
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47.  225 Zebu, sempre na moda. O perfil do Zebu em Goiás tem um traço forte e 
das cinco raças zebuínas criadas no Estado, o Nelore lidera em registros. 
Mas uma pesquisa da ABCZ indica empate entre os zebuínos, quando se 
trata de qualidade e potencial. 

48.  226 Cerrado. Um ecossistema ameaçado. 
49.  228 Susto nos números. A antecipação da campanha de vacinação no Estado é 

plenamente justificada. O número de focos da doença aumentou e isso 
exigiu um esforço integrado para combater a doença. 

50.  234 As atletas do balde. Como autênticas atletas, vacas leiteiras são 
preparadas pelos seus donos para disputarem um lugar no pódio da 
produtividade. 

51.  235 Os riscos de aplicar com o pivô. A aplicação de defensivos via pivôs 
centrais se dissemina nas lavouras brasileiras, mas freqüentemente os 
produtores pecam pela falta de orientação técnica. 

52.  242 Galinha também enfeita. As galinhas ornamentais dão um "show" de 
exotismo, enfeitam os quintais e chamam a atenção de muita gente. 
Algumas são ainda boas produtoras de carne e ovos. 

53.  243 Produção em alta. A área plantada cresce e a produtividade também, 
apesar do alto custo de produção. Os preços deixam a desejar, mas em 
Uruana a melancia continua fazendo a festa. 

54.  249 Catalão entra no mapa. O município goiano de Catalão torna-se um dos 
maiores produtores de frango de corte de Goiás graças à criação de uma 
cooperativa avícola. 

55.  255 O pequeno levado a sério. Um projeto em que a organização e o 
planejamento são a mola-mestra, abre novas perspectivas para os 
pequenos produtores do município de Silvânia. 

56.  256 Tradição que resiste. Algumas pessoas não se rendem ao comodismo da 
modernidade, mantendo viva uma tradição feita de solidariedade, prazer e 
algodão. 

57.  258 Investimento de futuro. As vantagens são indiscutíveis, assim como os 
ganhos, mas a transferência de embriões é uma tecnologia que demanda 
condições especiais e investimento elevado. 

58.  259 Tempo de preservar. Um dos biomas mais ricos e diversificados do País, 
o cerrado está sendo devastado e muitas espécies nativas já estão 
ameaçadas de extinção. 

59.  266 Aroma que dá gosto. Riquezas históricas, as especiarias cumprem muito 
bem a finalidade de realçar o sabor e a aparência dos pratos. 

60.  267 Os custos na ponta do lápis. Poucos criadores sabem ao certo o quanto 
gastam para formar um boi até o abate, embora isso permita o 
planejamento adequado e a obtenção de maiores lucros. 

61.  268 Nova promessa para o cerrado. Baseado num sistema de nutrição foliar 
por micronutrientes, um agrônomo de Uberaba garante ter a fórmula para 
o cultivo da maçã na região. 

62.  273 O terceiro rebanho busca a eficiência. Quantidade não é problema: Goiás 
possui o 3º maior rebanho do País. Os desafios começam no terreno da 
qualidade, onde ainda é preciso avançar muito. 

63.  276 A cidade agropecuária. A capital goiana vive em clima de pecuária até o 
próximo dia 30, com a realização da principal mostra estadual, um 
verdadeiro show de raças. 
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64.  281 As mulheres no batente. Em Posselândia, um grupo de mulheres 
encontrou no associativismo uma forma de aumentar a renda familiar. As 
atividades são variadas e incluem artesanato, indústria caseira, hortas e 
até promoções culturais. 

65.  291 Capim no rodízio. A formação de capineira, dividida em muitos piquetes, 
pode assegurar comida farta para o gado, inclusive no período de 
entressafra. 

66.  292 A segunda chance do alho. Alto custo de produção e concorrência do alho 
importado ainda são problemas que os produtores enfrentam. Apesar 
disso, esta cultura ganha novo impulso no Estado. 

67.  295 Quando e onde plantar. O Laboratório de Agrometeorologia do CNPAF 
concluiu um trabalho de zoneamento agroclimático que define as áreas e 
épocas mais adequadas para o plantio de arroz de sequeiro em Goiás. 

68.  304 Conforto na roça. A casa de campo ideal depende do gosto e das 
condições de cada um. Portanto, um toque de criatividade ajuda a 
conciliar conforto, funcionalidade e gastos. 

69.  314 Exotismo em solo goiano. Em Goiás existem dezenas de espécies, mas 
não livres do risco de extinção. Dono de uma coleção ímpar dessas 
plantas, Eddie Esteves denuncia: "os cactos estão morrendo sob as rodas 
dos tratores". 

70.  317 A força da mulher. Na lida com o gado, na administração, na hora de dar 
um lance, elas aprenderam a tomar decisão e assumem, sem medo, tarefas 
antes reservadas exclusivamente aos homens. 

71.  339 Projeto busca o manejo sustentado. O manejo sustentado, com base na 
exploração racional e aproveitamento dos recursos naturais do cerrado é 
alvo de um projeto em execução no município goiano de Doverlândia. 

72.  344 Alternar para não cansar. A escolha do implemento é fundamental para a 
eficiência do preparo do solo. Outra recomendação dos técnicos é a de 
alternar o equipamento utilizado, pelo menos a cada dois anos. 

73.  347 Reserva natural de genes. As espécies de arroz selvagem constituem um 
fantástico banco genético capaz de melhorar o arroz cultivado e de 
permitir o desenvolvimento de novas variedades. 

74.  355 Segurança que não pode faltar. As normas de proteção exigidas na 
aplicação de agrotóxicos continuam esquecidas pela maioria dos 
produtores e trabalhadores rurais, como atestam técnicos da DRT e da 
Saúde. 

75.  357 Na hora de comprar, todo cuidado é pouco. Escolha do sítio ou chácara 
exige muito cuidado. Afinal, trata-se de um investimento de peso, seja 
para lazer ou destinado à produção. 

76.  361 Pasto irrigado engorda o boi. O uso de pastagem irrigada e o manejo 
quase diário dos bois são a base de um projeto de engorda adotado pela 
Agropecuária Água Clara. O ganho médio é de 4 arrobas por animal em 
quatro meses. 

77.  367 A criação que dá burro. Criação do jumento Pêga tem como principal 
finalidade a produção de burros, animais resistentes e apropriados para o 
trabalho no campo. 

78.  369 De criadores a parceiros. Integração dos produtores com a agroindústria. 
Esta nova modalidade de criação pode dar novo impulso à ranicultura, no 
Distrito Federal e em Goiás. 
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79.  372 Boas expectativas com as raças leiteiras. A recuperação gradativa dos 
preços do leite confere nova expectativa ao mercado das raças de aptidão 
leiteira. É nisso que apostam os organizadores da Goiás Milk. 

80.  374 O bom cavalo começa no potro. Desde os primeiros dias de vida o potro 
deve merecer tratamento adequado. Disso vai depender o seu bom 
desempenho quando adulto. 

81.  393 A cultura é lucrativa. O cultivo da guariroba está ganhando espaço em 
Goiás devido à alta rentabilidade que proporciona. O produto tem 
potencial para industrialização, principalmente do palmito. 

82.  404 Base da produção é água. Cultivo que dispensa o solo, a hidroponia 
proporciona hortaliças mais produtivas e de melhor qualidade. Outra 
vantagem é que o plantio pode ser feito o ano inteiro. 

83.  406 A tendência light da nova geração. Atentos à tendência mundial de 
consumo, granjas e produtores optam cada vez mais por linhagens com 
maior rendimento de carne magra da carcaça. 

84.  412 À margem da Previdência. A unificação do sistema previdenciário não foi 
suficiente para garantir a devida assistência ao trabalhador rural. Ainda há 
sérias distorções, por exemplo, com relação à aposentadoria e ao salário 
maternidade. 

85.  414 Ferramenta que dinamiza o campo. A telefonia celular, que ampliou as 
formas de integração no meio urbano, revoluciona também o campo, 
simplificando processos gerenciais e favorecendo os negócios rurais. 

86.  415 Bonito, valente e fácil de criar. Como ave ornamental, como guarda da 
propriedade ou para a produção de carne, a criação de gansos, à solta ou 
em viveiros, pode ser uma boa alternativa. 

87.  417 Máquina ajustada, menos perdas. Plantio dentro das técnicas 
recomendadas, observação do teor de umidade dos grãos e ajuste da 
máquina são cuidados que não podem faltar e que ajudam a evitar perdas 
na colheita. 

88.  418 Um cardápio bem natural. O aumento do consumo de produtos naturais, 
na esteira da mudança de hábitos alimentares, abre espaço ao cultivo de 
alimentos sem a utilização de produtos químicos, como agrotóxicos. 

89.  419 Em boa companhia. Animais de grande porte que têm na docilidade uma 
de suas características marcantes, o labrador e o terra-nova são excelentes 
opções como cães de companhia. 

90.  424 Nova criação na pastagem. José Eduardo Vilela e Carlos Roberto 
Figueiredo instalaram o primeiro criatório de avestruz em Goiás. Objetivo 
é produzir e comercializar carne, couro e penas. 

91.  426 Um perfil que precisa de retoques. O cerrado tem potencial para abrigar o 
futuro da pecuária nacional. Mas precisa mudar procedimentos e adotar 
tecnologias adequadas e acessíveis aos produtores. 

92.  436 Produzindo sem agredir o solo. Desde segunda-feira, pesquisadores, 
técnicos e produtores debatem em Goiânia o plantio direto, tecnologia 
que já é adotada em 4,5 milhões de hectares no País. 

93.  438 Silagem mais barata no cocho. A silagem de sorgo pode ser tão nutritiva 
quanto a do milho, se o cultivo e o processo de ensilagem forem bem 
feitos. Com uma vantagem adicional: tem custo menor. 
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94.  439 Falta mão-de-obra qualificada. O trabalho rural se caracteriza hoje por 
rotatividade alta, salários e produtividade baixos. É preciso investir na 
qualificação dessa mão-de-obra. 

95.  440 Modelo integrado de ensino. Conciliar educação, trabalho e produção. 
Essa é a fórmula adotada na Escola Fazenda de Araçu, onde 130 
adolescentes desenvolvem atividades rurais integradas. 

96.  442 Atolada de problemas. Produzir mais e melhor é a meta de todo 
agricultor, porém esbarra nos juros altos, falta de recursos, custo de 
produção elevado e preços defasados. 

97.  443 Goiás enfrenta déficit ambiental. A lei determina que pelo menos 20% da 
propriedade tenha cobertura vegetal. Mas em muitas regiões de Goiás, 
esse índice não passa de 8%. A solução é o reflorestamento. 

98.  447 Liberada venda de carne de animais provenientes de criatórios 
registrados. O comércio de carne de tartaruga proporciona lucro de até 
90% sobre o investimento feito, depois e quatro anos. Mas os criatórios 
devem ser controlados. 

99.  456 Em busca de novos mercados. A produção de embutidos e defumados e a 
comercialização direta ao consumidor são estratégias adotadas por alguns 
criadores goianos para aumentar o lucro. 

100. 463 A hora dos suínos e aves. Vedetes das ceias de Natal e do Revellion, as 
carnes de aves e suínos mantêm os preços estáveis neste final de ano. 

101. 467 A beleza das bananeiras de jardim. São quase 300 espécies catalogadas, 
de cores e formas variadas. As helicônias são usadas como plantas de 
jardim e flores de corte. 

102. 472 Pesque-pague, uma opção rentável. Para os proprietários ou para os 
pescadores, a pesca diretamente nos tanques ou represas surge como uma 
boa alternativa. 

103. 477 A força genética das avós. Em Rio Verde, a Dalland e a Comigo apostam 
no melhoramento genético de suínos, com a produção de avós. 

104. 479 Simplicidade é a melhor receita. Instalações simples, de fácil limpeza e 
manutenção podem contribuir para a eficiência na produção de leite. 

105. 486 Eqüinos fazem bonito na exposição. Goiás possui clima e topografia 
favoráveis e terras em abundância, condições que propiciam o 
desenvolvimento da eqüinocultura. 

106. 492 Criadores apostam no sabor caipira. Sistema integrado de criação difunde 
no mercado brasiliense a label rouge ou caipira francesa, ave de carne 
firme e saborosa. 

107. 494 Pecuária em tempo de globalização. As mudanças na pecuária de corte 
tendem mais à eficiência e rapidez na produção de carne do que no 
tamanho da carcaça. 

108. 495 Guandu e cana, o cardápio da seca. Essa mistura não é a solução de todos 
os problemas nutricionais, mas é uma opção barata para quem usa baixa 
tecnologia. 

109. 506 Produtores já plantam a nova safra. Escassez de crédito, incerteza nos 
preços e adversidade climática marcam o início do plantio da safra de 
verão em Goiás. 

110. 519 Couro alternativo que vira moda. Além de carne, pequenos animais 
oferecem peles de alta qualidade, usadas pelas indústrias em calçados, 
bolsas, cintos e roupas. 
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111. 522 Bezerros são a base da boa criação. Ingestão do colostro, cura do umbigo, 
vacinações e combate aos parasitas são alguns cuidados que os criadores 
devem ter com os bezerros. 

112. 524 Tratamento ideal para os potros. A sanidade e o bom desenvolvimento 
dos potros dependem de uma série de cuidados, que incluem alimentação 
e calendário profilático. 

113. 525 Produzir húmus pode ser lucrativo. Sally Godoy está obtendo boa 
rentabilidade com a criação de minhocas. Ela apostou na franquia e 
exporta 50% do húmus. 

114. 531 Criador aposta na piscicultura. Antônio José tem 16 tanques com peixes 
de espécies variadas, incluindo o pintado. Diz que atividade é viável, 
apesar dos custos. 

115. 550 Feijão conquista espaço. Preços estimularam a cultura no Estado, onde o 
clima favorece o plantio sob irrigação. Produção esperada é de 98 mil 
toneladas. 

116. 553 Raça européia conquista o cerrado. Utilizada principalmente no 
cruzamento industrial, para produção do novilho precoce, a raça mostra 
bom desempenho. 

117. 554 Criação de codorna pode ser rentável. Agregar valor ao produto foi uma 
das formas que Jorge Salomão encontrou para ganhar dinheiro com a 
criação de codornas. 

118. 558 Self-service em confinamento. Nesse sistema os bois comem diretamente 
nos silos. Principais vantagens são economia de mão-de-obra e 
simplicidade do manejo. 

119. 564 De olho no comportamento. Estudo mostra as desvantagens da criação 
intensiva e as formas de manejo que aliem produção e bem-estar dos 
animais. 

120. 566 Verdadeiras armadilhas naturais. O poder de atrair, prender e digerir 
insetos é a principal característica dessas plantas, que são inofensivas 
para o homem. 

121. 568 O requinte e a beleza do branco. Com uma pétala só, na qual predomina a 
cor branca, o copo-de-leite é uma flor nobre, muito utilizada em 
decoração de ambientes e em arranjos florais. 

122. 594 Pesquisa pode salvar espécie. Projeto de técnicos da Universidade de 
Uberlândia objetiva preservar a espécie e tornar viável a criação em 
cativeiro. 

123. 600 Cana no cardápio dos animais. Bem manejada e com adição de uréia, a 
cana é uma boa opção para alimentar o gado na estação seca. 

124. 630 Reprodução à moda caipira. Melhoramento genético e manejo rigoroso 
são as bases do sucesso do criatório, que trabalha com produção de gaios 
e matrizes. 

125. 634 Arroz novo no campo. Embrapa Arroz e Feijão desenvolveu as cultivares 
bonança e aimoré, que apresentam bom desempenho em terras altas. 

126. 639 Pecuária goiana mostra raça. Logo mais, às 18 horas, será aberta 
oficialmente a maior festa da pecuária goiana. 

127. 641 Goiás aposta na produção. O número de criadores goianos que adotam o 
cruzamento industrial para produção de novilho precoce aumenta ano a 
ano. 
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128. 642 Técnica motiva produtor de leite. Projeto orienta produtor a mudar 
hábitos e a apostar na atividade para aumentar a produção com elevação 
mínima de custos. 

129. 653 Mais bois no confinamento. Baixa oferta de milho eleva gastos, mas 
tende a favorecer alta da cotação, por afetar granjas de suínos e de aves. 

130. 656 Presente na internet. Proliferam os sites que fomentam o comércio 
eletrônico na agropecuária. 

131. 657 Identificar para controlar. Identificar o animal com marca, brinco ou chip 
facilita o manejo e o controle do rebanho. 

132. 665 Tanque melhora a qualidade. O sistema de granelização pode 
proporcionar diversas vantagens, mas o tanque precisa ser bem instalado. 

133. 676 Lavoura e pecuária bem combinadas. Fertilidade dos solos melhora 
significativamente nos sistemas integrados de produção. 

134. 684 Aumentam os casos de raiva. Defesa Agropecuária prepara equipes para 
desenvolver controle mais intensivo dessa zoonose em Goiás. 

135. 693 Negócio para profissionais. Conhecer o mercado e apostar na qualidade 
são condições básicas para garantir o sucesso da criação. 

136. 695 Recuperação ainda pequena. Exportação de açúcar cresceu 45,65% nos 
quatro primeiros meses, sobre o ano 2000. 

137. 697 Produtor aposta na modernização. Fim das importações de produtos 
subsidiados e recuperação do preço estimulam investimentos. 

138. 703 A técnica que dispensa o cocho. Alimentação de bois direto no silo 
facilita atividade de confinamento. 

139. 706 Cultivo cresce em Goiás. Contrato prévio de comercialização, feito com 
empresa paulista, oferece segurança aos produtores. 

140. 720 O que fazer em caso de acidente. Nesta época do ano os acidentes com 
cobras costumam ser mais freqüentes. Prevenção é necessária. 

141. 721 Arborização traz vantagens. O impacto ambiental é reduzido, o solo 
ganha em fertilidade e os animais têm mais conforto. 

142. 723 Criação exige cuidados. Cresce interesse pela criação de pássaros. Saiba 
como mantê-los saudáveis e belos. 

143. 731 A onda verde no mercado. Consumo ganha adeptos em todo o País. Em 
Goiás já existe investimento na produção. 

144. 736 Pequenas máquinas, grandes soluções. São equipamentos alternativos, 
talhados para as necessidades dos agricultores familiares. 

145. 737 A vez dos orgânicos. Cenoura, batata, tomate, folhosas e até grãos 
orgânicos já são ofertados aos consumidores. 

146. 739 Desafio é crescer. Em 2001 foram comercializadas na Ceasa 241 mil 
toneladas de frutas, boa parte de outros estados. 

147. 740 Raça desponta no cerrado. Rusticidade e precocidade são características 
desses animais, ainda pouco difundidos em Goiás. 

148. 744 Pequenos animais atraem o público. Setor dá importante contribuição à 
movimentação financeira da mostra pecuária. 

149. 746 O verde preservado. 2º lugar em número de RPPNs, Goiás revela vocação 
para a preservação da natureza. 

150. 755 Feijão chega em boa hora. Produtores começam a colheita da safra 
irrigada e fazem contas do que podem ganhar este ano com o preço em 
alta. 
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151. 758 Eficiência na reprodução. Técnica aumenta índices de prenhez e de 
nascimento, mas ainda é pouco utilizada. 

152. 759 Boa colheita em Goiás. Triticultores tendem a elevar investimentos, mas 
ainda falta tecnologia. 

153. 762 Natureza se renova no cerrado. Espécies floridas mostram a exuberância 
da primavera no Cerrado, um bioma que precisa ser preservado. 

154. 769 Gir tem passado e futuro. Raça mantém espaço pela capacidade de 
produzir leite e vantagens nos cruzamentos. 

155. 772 Goiás planta a maior safra. Desempenho das principais culturas é normal 
no campo. Somente o milho safrinha poder (sic.) sofrer perdas. 

156. 774 Transferência de embriões em alta. Técnica, que se torna mais acessível, 
melhora os índices de produtividade do rebanho. 

157. 777 Ritmo ainda lento na entrega de embalagens. Há cinco centrais e alguns 
postos funcionando. O prazo para devolução é de um ano a partir da 
compra. 

158. 779 Produto de muitas utilidades. Raiz energética, a mandioca é produzida, 
principalmente, por pequenos agricultores. 

159. 780 Raça em expansão. Plantel goiano já é o quinto do País com cerca de 11 
mil animais registrados. 

160. 781 Goiano por natureza. Raça conquistou espaço e já é o segundo zebuíno 
em número de registros em todo o País. 

161. 793 Bom trato eleva produtividade. Em Orizona, produção de volumoso de 
alta qualidade protege a renda na atividade. 

162. 797 Crescem vendas nos leilões. Faturamento lançado nos primeiros remates 
apontam melhor desempenho da pecuária este ano. 

163. 799 Tempo de melancia. Cerca de 70% da safra estadual de melancia é 
comercializada para outros estados, principalmente para São Paulo. 

164. 802 Amizade, proteção e trabalho. Características como caráter, inteligência, 
agilidade e facilidade de adaptação a famílias são destaques na raça. 

165. 803 Cultivo avança no cerrado. Por enquanto, Estado importa quase tudo que 
consome. Mas os plantios comerciais estão em fase de expansão. 

166. 809 Mais tecnologia na lavoura. O café goiano ganha mais um endereço, onde 
a tecnologia é ingrediente essencial. 

167. 810 Produção intensiva. Criatório em Nerópolis estima engordar 70 mil 
animais nesta safra. 

168. 811 A cultura que mais cresce em Goiás. Ração boa e barata, o sorgo demorou 
a expandir, mas cresce em ritmo surpreendente. 

169. 816 Farinha gera emprego e renda. Em todo o Estado, a produção de farinha é 
sustento para algumas centenas de famílias. 

170. 821 Plantio avança em Goiás. Projeções indicam recorde de produção em 
Goiás no próximo ano, desde que as condições climáticas sejam 
favoráveis. 

171. 825 Lucro só com lavoura sadia. A vigilância contra problemas sanitários 
deve incluir todos os fatores de risco. 

172. 828 Suinocultura em recuperação. Setor equilibra oferta e demanda, 
equaciona a questão dos custos, estimula o consumo e busca novos 
mercados.. 

173. 837 Leguminosas no cardápio. Receita de um produtor que garante alimento 
verde ao gado no período seco com plantio de espécies diversas 
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174. 847 Do jeito que o mercado quer. O leque de atividades no campo é amplo e a 
tecnologia para o setor avança, mas há carência de mão-de-obra 
preparada. 

175. 853 Menor produção, maior valor. Ferrugem asiática afeta produtividade da 
soja e Estado colhe menos este ano. Em compensação, valor bruto da 
produção cresce. 

176. 858 Manejo é o segredo. Fazenda usa cruzamento e manejo eficiente para 
obter animais superprecoces que ficam prontos para abate entre 13 e 14 
meses. 

177. 862 Técnica ao alcance do produtor. Empresas fazem “ponte” entre fazenda e 
laboratório de fecundação, multiplicando uso da técnica. 

178. 868 Rejeito com valor agregado. Adoçante natural e produtos extrusados 
poderão ser obtidos a partir dos resíduos da fruta. 

179. 871 Técnica é o destaque da mostra. Sem shows e sem grande número de 
visitantes, mostra de Goiânia aposta no envolvimento dos criadores. 

180. 873 Pequena indústria tem seu espaço. Em Iporá, projeto organiza agricultores 
familiares, fixa famílias no campo e amplia oferta de emprego. 

181. 875 Café com lucro. Utilização de tecnologias e manejo correto da cultura 
garantem produtividade acima da média nacional e boa lucratividade com 
o produto. 

182. 876 Ajustes beneficiam produtor. Alterações facilitam processo. Mesmo não 
sendo obrigatório, o sistema ainda divide opiniões. 

183. 880 Cuidados na implantação. Não basta preparar bem o solo. A boa 
qualidade do pasto depende de um conjunto de fatores. 

184. 882 Agregar valor é negócio. Aliar produção, processamento e boa 
administração pode ser o caminho para aumentar a renda. 

185. 883 Borracha de qualidade no cerrado. A seringueira é boa opção para quem 
se dispõe a fazer investimento de longo prazo. A oferta interna de 
borracha não supre a demanda. 

186. 886 Beleza no viveiro. Faisão coleira é um dos mais criados e mais comuns 
nos viveiros. Pode ser cruzado com outras raças para obtenção de 
híbridos. 

187. 889 Sistema é econômico e produtivo. O sistema de engorda de peixes em 
tanques-rede proporciona economia entre 20% e 30% no investimento 
inicial, conforme constatação no experimento. 

188. 890 Graviola rende bem. Bons resultados animam produtor a expandir a área 
cultivada e a buscar mercado externo. 

189. 892 Produção e pesquisa em sintonia. A pesquisa é base para a tecnificação da 
atividade pecuária. Em Goiás, as cadeias de suínos e aves são exemplos. 

190. 901 Vigor aos 60. Tradicional mostra, que chega a 60ª edição, renova-se a 
cada ano e segue como a principal vitrine da pecuária de elite no estado 
de Goiás. 

191. 908 Mastite exige controle. Formas clínicas e subclínica da doença podem 
causar prejuízos com a queda na produção de leite. 

192. 916 Produção controlada de alevinos. A segmentação da atividade, com 
investimento na fase de alevinagem, já atrai criadores no Estado. 

193. 917 Mercosul é a nova meta. Produtores de Uruana e região devem retomar 
este mês as exportações da fruta. 
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194. 929 Fécula de mandioca é um novo filão. Unidade processadora que se instala 
em Jaraguá inicia fase experimental em dezembro e desencadeia a 
produção comercial no mês seguinte. 

195. 935 Chuva exige cuidados. As enxurradas, comuns no período chuvoso, 
podem causar estragos nos viveiros e prejudicar a qualidade da água. 

196. 936 Cogumelos no processamento. Produtos fabricados em Goiás já estão no 
mercado, mas a meta é buscar o mercado externo, especialmente o 
japonês. 

197. 939 Atividade atrai criadores. Produtores da região central do Estado querem 
abrir mais um frigorífico especializado no abate. 

198. 942 Beleza natural em vasos. Fazenda localizada no Sul do Estado aposta na 
produção de plantas, vendidas para todo o País. 

199. 949 Pecuária em evolução. Novas tecnologias aceleram processos produtivos, 
encurtam o tempo de produção e melhoram a qualidade. 

200. 952 Grão úmido para suínos. Produtor une as vantagens de baixos custos e 
elevada qualidade ao ensilar grãos úmidos de milho. 

201. 960 Integração melhora resultados. O dia do cooperativismo se comemora no 
primeiro sábado de julho e, apesar da crise no campo, há motivos para 
festejar a data. 

202. 961 Beleza que esconde perigos. Plantas ornamentais usadas em vasos, 
jardins, praças e até mesmo na rua podem causar intoxicação. 

203. 964 Em busca de caminho para superar a crise. A 60 dias do início do novo 
plantio, produtores se vêem numa encruzilhada, sem saber ao certo o que 
fazer e quanto plantar. 

204. 965 Tecnologia em ascensão. No Centro-Oeste, maior demanda por serviços 
agrícolas recai sobre as culturas da soja, cana-de-açúcar e algodão. 

205. 969 Produção com sustentabilidade. Associação estadual de criadores espera 
completar a cadeira produtiva até o próximo ano. 

206. 970 Riscos de incêndios. Em casos de danos ambientais, produtor terá de 
recuperar área atingida. 

207. 973 Produtivo e mal tratado. Agressões mecânicas, queimadas e 
desmatamentos dizimam o bioma. É necessário preservar o que resta. 

208. 974 Expansão dos transgênicos. Brasil já é o 3º do mundo no cultivo de soja 
transgênica. Produtores pedem a liberação de novos produtos. 

209. 975 Avicultura retoma crescimento. Depois do susto da gripe asiática, setor 
avícola volta à normalidade, com crescimento no consumo e melhoria de 
preço. 

210. 977 Goiano “faz” o indubrasil mocho. Pecuarista de Ipameri registrou na 
ABCZ o animal número 1 da raça. A criação em Goiás tem poucos 
adeptos. 

211. 981 Aplicação com menos riscos. Equipamentos de proteção individual 
(EPIs) são fundamentais para uso de quem lida com defensivos químicos 
no campo. 

212. 983 Produção em nova frente. Produtores do Nordeste goiano investem em 
criações comerciais de cordeiros. 

213. 985 Festa das carnes. Mesmo com instabilidades do mercado, a demanda 
provocada pelas festas de fim de ano eleva preços da carne suína e 
impulsiona venda de aves. 
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214. 1151 Música sertaneja, boa conversa e amor pelos cavalos. Esporte reúne 
aficcionados pelo universo country e mobiliza milhares de pessoas em 
Goiás. 

215. 1173 Mais variedades no mercado e nas áreas de cultivo. Consumo de 
hortaliças pelos brasileiros aumenta e o mercado já começa a oferecer 
opções variadas. 

216. 1174 Fogo destrói Cerrado e áreas de cultivo. Baixa umidade relativa do ar, 
calor e ventos fortes podem transformar queimadas em grandes incêndios. 

217. 1175 Cristalina é destaque na produção de batatas. Cultura ganhou maior 
importância econômica em 2000. Município de 7% de toda área plantada 
no País. 

218. 1178 Aumentar demanda é desafio para melhorar preços do sorgo. Entre 1990 
e 2008 houve grande crescimento da área cultivada nos estados do 
Centro-Oeste. 

219. 1179 Mercado profissional cresce e oferta novas opções de atuação. Abertura 
de cursos acompanha ampliação e diversificação da demanda por mão de 
obra no campo. 

220. 1182 Rede quer divulgar agricultura de precisão. Técnica ajuda o produtor a 
fazer uso racional de fertilizantes e de outros insumos na produção. 

221. 1187 Condições de vida avançaram, mas ainda há muitos desafios. Políticas 
específicas para os produtores familiares são algumas das conquistas. 

222. 1195 Investimentos e hábitos adequados elevam qualidade. Melhorias incluem 
mudança de comportamento das pessoas envolvidas no processo 
produtivo. 

223. 1198 Bioeletricidade ainda é pouco aproveitada. Ampliação de geração esbarra 
em necessidade de investimentos em usinas mais antigas e falta de 
estímulo governamental. 

224. 1200 Ambientes mais frescos e bonitos. Usar plantas como recurso térmico é 
boa saída para diminuir o calor. No campo ou na cidade, trepadeiras 
cumprem com beleza essa função. 

225. 1201 Novas práticas podem melhorar desempenho das granjas. Consultor vê 
resistência a mudanças e defasagem em muitas práticas utilizadas nas 
granjas brasileiras. 

226. 1207 Demanda cresce, mas oferta não acompanha. Aumento da procura por 
produto com maior valor agregado no estado de Goiás esbarra em 
produção incipiente. 

227. 1223 Com dinheiro na mão, é hora de ir à luta. Planejamento é fundamental 
para que o empréstimo garanta renda. 

228. 1225 Desmatamento afeta potencial farmacológico. Velocidade do 
desmatamento do bioma é de 2,6 campos de futebol por minuto 

229. 1228 Mercado em recuperação. Crise provocada pelo embargo russo ficou para 
trás, mas surgem novos desafios, como a adequação às normas de 
exportação 

230. 1229 Previsão de mais chuvas no ano. Soja tigueira infectada aumenta 
preocupação com ferrugem asiática. 

231. 1230 Baixo custo e retorno rápido. Ave chama atenção de criadores pelo baixo 
custo de manejo e criação. 

232. 1243 Valorização é crescente em Goiás. Terra é investimento a longo prazo e o 
mercado é considerado seguro. 
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233. 1249 Atividade caminha a passos lentos. Capacitação, compromisso e 
investimento em tecnologia fazem a diferença no produto final. 

234. 1253 Tamanho P, potencial G. De fácil manejo e com mercado em expansão, 
acerola pode aumentar renda de pequenos produtores. 

235. 1256 Jóias da fruticultura. Apesar de mais caras, frutas exóticas ganham espaço 
na mesa do consumidor. 

236. 1259 Sanidade do rebanho começa pelos bezerros. Tratamento adequado reduz 
mortalidade e sequelas que afetam o desempenho. 

237. 1264 Você paga a conta do descaso. Investimento em segurança e saúde 
reduzem despesas e aumentam produtividade. 

238. 1265 Distante, mas perto de quem precisa. Cursos pela internet têm se firmado 
como boa opção no desenvolvimento do campo. Além de gratuitos, 
permitem conciliar estudo e trabalho. 

239. 1267 Modelo de plantio imita a natureza. Projeto que recompõe mata ciliar de 
represa da UFG serve como exemplo para recuperação de áreas degradas 
em propriedades rurais. 

240. 1274 Grandes sistemas dependem mais de eficiência na gestão. Aumentar a 
produtividade e reduzir os custos deve ser uma rotina nos projetos. 

241. 1277 Produção e rentabilidade crescem nesta safra. Produtores de Jaraguá 
investem em agroindústria e veem a produção crescer. 

242. 1287 Sucesso é fruto do conhecimento. Cursos técnicos proporcionam aos 
jovens novos horizontes no ambiente em que estão inseridos. 

243. 1290 Agricultura familiar com mais acesso a tecnologias. Parceria da Embrapa 
e da Emater apresenta seis cultivares de feijão e ajuda produtor a obter 
sucesso no cultivo. Atividade é considerada uma boa opção para 
diversificar a renda. 

244. 1292 Tem mais queijo na mesa do brasileiro. Cresce consumo de queijos e a 
procura por produtos com mais qualidade e praticidade. 

245. 1296 Trabalho coletivo assegura qualidade da produção. Cadeia produtiva está 
em sintonia e atenta aos erros cometidos em outros Estados. 

246. 1324 Parceria é a saída para pequenos ganharem escala. Maioria dos 
agricultores só comercializa a produção excedente. 

247. 1331 Conhecer para prevenir. Estudo permitirá estimar a prevalência e 
distribuição da doença no Estado. 

248. 1334 Combustível para as queimadas. Fundamentais para a pecuária, espécies 
africanas impactam biodiversidade das reservas. 

249. 1336 Semeando o futuro do negócio. Feita com planejamento e na hora certa, a 
sucessão familiar garante a continuidade da empresa. 

250. 1338 O negócio é a batata. Devido à importância econômica para Goiás, 
produção do tubérculo impulsiona segmentos rurais, industriais e 
comerciais e aproxima o campo da cidade. 

251. 1347 Opção para diversificar os negócios. Profissionalismo e oferta de 
diferenciais são fundamentais para obter sucesso na atividade. 

252. 1350 Crescimento saudável depende de planejamento. Cuidados devem 
começar antes mesmo do nascimento, com as matizes. 

253. 1353 Há mercado, mas oferta é insuficiente. Criação pode ser iniciada com 
pequeno número de animais. Em produção intensiva, fêmea tem até oito 
partos por ano. 
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254. 1358 Como reduzir problemas nos partos. Índice de mortalidade em partos e 
nos primeiros dias de vida chega a 30% em algumas propriedades. 

255. 1368 Ração balanceada e mais barata. Alimento alternativo pode reduzir custos 
e garantir boa nutrição aos animais. 

256. 1370 Transgênicos são maioria. Uso de variedades geneticamente modificadas 
cresce, mas produtores reclamam de demora para liberação no País. 

257. 1376 Menos custos e mais produtividade com drones. Veículos aéreos não 
tripulados podem ser aliados importantes dos produtores na agropecuária. 

258. 1377 Fluxo de turistas pode disseminar pragar agrícolas. Nas Olimpíadas da 
China, em 2008, mais de 40 novas pragas entraram no país asiático. 

259. 1382 Próximos e companheiros. Produtores rurais dividem histórias de 
problemas, mas também de parceria e amizade.  

260. 1383 Histórias contadas do nosso jeito. Causos reforçam a identidade regional, 
além de difundir e incrementar o folclore local. 

261. 1395 Estratégias para reduzir os prejuízos. Produtores e especialistas ensinam a 
combater e prevenir pragas da cultura. 

262. 1399 Tecnologia muda vida de horticultora. Técnica reduz desperdício, agrega 
valor e aumenta oferta dos produtos na entressafra. 

263. 1400 Avanços e falhas no atendimento à mulher. Apesar de bons exemplos 
dados por alguns municípios, desinformação preocupa. 

264. 1418 A busca pela melhor opção. Diferentes sistemas de produção podem ser 
usados na mesma propriedade. 

265. 1420 Juros mexem com o produtor. Perspectiva de altas das taxas provoca 
preocupação e até correria às compras. 
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ANEXO B – Capa das edições analisadas 
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