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Resumo: A proposta deste artigo é traçar uma breve descrição da análise que 
profissionais da imprensa e acadêmicos da comunicação fazem sobre a compreen-
são da natureza do conhecimento científico e do conceito de verdade na ciência, 
como divulgados na imprensa. A análise da prática do jornalismo científico e sua 
relação com o cientificismo permite uma reflexão sobre o impacto dessa ideologia 
na construção da imagem e do conceito de ciência pelos meios de comunicação. 
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PRESS AND SCIENTISM: CONSIDERATIONS UPON THE IMAGE OF THE SCIENCE 
BUILT BY THE JOURNALISM DISCOURSE

abstRact:  This article intends to give a brief description of the analysis that 
professionals of the press and academics of communication do about the com-
prehension of the nature of the scientific knowledge and of the concept of truth 
in science, as diffused in the press. The analysis of the scientific journalism practice 
and its connection with the scientism allows a consideration upon the impact of 
this ideology in the construction of an image and concept of science by the media. 
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Introdução

“Ninguém pode orgulhar-se de ter dito a última palavra sobre uma teoria enquanto 
não a possa explicar em termos simples a qualquer um que encontre na rua.” Georgonne, 
matemático (1771-1859).

Quando se trata do universo da divulgação da ciência, a aplicação do ditado do 
matemático Georgonne é clara: o conhecimento científico, se não for popularizado, isto 
é, disponibilizado à sociedade em linguagem simples e didática, pouco pode mudar o 
mundo, a vida, o cotidiano. Uma vez que “os meios de comunicação são o caminho mais 
imediato e abrangente de intensificar a divulgação científica perante o público” (IvanIsse-
vIch, 2006, p. 13 e 14), espera-se que o jornalista de ciência cumpra o dever de partilhar o 
saber científico. Sua grande tarefa, portanto, é traduzir, converter e interpretar o “cientifi-
quês” dos pesquisadores para o bom e velho português do leitor comum. É dessa forma, 
portanto, que o trabalho do jornalista científico, ao permitir que a população tenha acesso 
a informações de Ciência e Tecnologia (C&T), é fundamental para o exercício pleno da 
cidadania (OlIveIra, 2005, p. 13).

No entanto, como afirma o ditado “traduttore, traditore” (tradutor, traidor), a prá-
tica do jornalismo científico de traduzir, converter e interpretar o conhecimento científico 
para a linguagem jornalística e popular enfrenta vários desafios. Jornalistas e acadêmicos 
como FahnestOck (2005), França (2005), GregOry e MIller (2000), luIz (2004), stO-
ckIng (2005) teIxeIra (2002) e tuFFanI (2005), apresentaram estudos sobre os problemas 
dessa modalidade de divulgação científica, produzindo e avaliando críticas e advertências 
sobre o processo e os resultados da cobertura de ciência pela imprensa. Uma das princi-
pais preocupações em relação à prática do jornalismo científico concentra-se na compre-
ensão que os jornalistas possuem da natureza do conhecimento científico. 

O problema da divulgação científica se depara com o despreparo de grande parcela dos 
jornalistas, não tanto para com os conhecimentos específicos envolvidos, que não são sua 
obrigação, mas principalmente para com o desconhecimento do que é a natureza da ati-
vidade científica. É como se [...] os meios de comunicação resolvessem entronizar como 
verdades absolutas aquelas que são historicamente transitórias, fazendo dos cientistas a 
imagem positivista do herói (Magalhães, 2003, p. 10).

O despreparo dos jornalistas a que se refere Magalhães é o desconhecimento da 
maior parte dos profissionais da imprensa sobre o desenvolvimento das discussões episte-
mológicas da filosofia da ciência no último século. Apesar de uma sucessão de pensadores 
como Jean-François Lyotard, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend descreverem a ciência 
como sendo uma construção social influenciada pelo meio político e socioeconômico no 
qual está inserida, boa parte da comunidade jornalística está alheia às reflexões filosóficas 
sobre a ciência e ainda parece manter a concepção positivista e cientificista do saber cien-
tífico como produtor de verdades absolutas.

O positivismo foi uma corrente filosófica desenvolvida por Augusto Comte (1798-
1856), que buscou intensificar a separação entre o natural e o sobrenatural, estabelecendo 
a ciência como o conhecimento mais seguro e preciso entre os saberes (sIMOn, 1986, p. 
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120). A essa exaltação da ciência chama-se cientificismo, cuja concepção consiste na de-
terminação do método científico como sendo o único dos saberes válidos para se obter 
a verdade sobre as coisas (aranha e MartIns, 1993, p. 116). O triunfalismo com que a 
ciência era tratada acabou por gerar uma espécie de dogmatismo científico – gradativa-
mente, a visão cientificista do mundo arrogou para si a responsabilidade de formar um 
novo discurso sobre a natureza, a vida e o universo. 

Para thuIllIer (apud epsteIn, 2002, p. 62), o cientificismo baseia-se em dois axio-
mas: o da “superioridade teórica”, no qual o conhecimento científico é o único autêntico, 
seguro e confiável e no da “superioridade prática”, no qual todos os problemas humanos 
podem ser resolvidos com base no conhecimento científico. chauí (2005, p.235) afirma 
que, com o tempo, a compreensão cientificista da ciência provocou uma espécie de “mito-
logização” ou “divinização” na qual há a “crença na ciência como se fosse magia e poderio 
ilimitado sobre as coisas e os homens, dando-lhes lugar que muitos costumavam dar às 
religiões, isto é, um conjunto doutrinário de verdades intemporais, absolutas e inquestio-
náveis” e a “ideologização”, cuja crença consiste  na certeza que o progresso e a evolução 
dos conhecimentos científicos um dia “explicarão totalmente a realidade e permitirão 
manipulá-la tecnicamente, sem limites para a ação humana”.

No entanto, com o passar das décadas, a concepção positivista e cientificista da 
ciência encontraria dificuldades epistemológicas e mesmo científicas para continuar de 
pé. Já no final do século 19 e no início do século 20, algumas descobertas no campo da 
matemática e da física “golpearam rudemente as concepções clássicas, originando o que 
se pode chamar de crise da ciência moderna” (aranha e MartIns, 1993, p. 162). Autores 
como BellInO (1998), MOndIn (1981) e terrIn (1996) relacionam o início da crise da 
ciência moderna à chegada da teoria geral da relatividade, à ascensão da física quântica e 
a consolidação da teoria da entropia ou segunda lei da termodinâmica que, entre outras 
causas, abalaram as visões de mundo fundamentadas na geometria euclidiana e da física 
newtoniana. Além disso, as idéias de Karl Popper (1902-1994), Thomas Kuhn (1922-
1966), Paul Feyerabend (1924-1994) e Jean-François Lyotard (1925-1998), entre outros, 
minaram a superioridade teórica e prática da ciência como compreendia o cientificismo, 
gerando um período no qual houve urgente “necessidade de reavaliação do conceito de 
ciência, dos critérios de certeza, da relação entre ciência e realidade” e até mesmo da “va-
lidade dos modelos científicos” (aranha e MartIns, 1993, p.163).

No entanto, apesar de duramente combatidas por pensadores e filósofos da ciên-
cia, a pretensa superioridade epistemológica, a ideologia triunfalista e a mitologização e 
divinização da ciência colaboraram para criar o estereótipo da neutralidade científica. E 
é no fortalecimento e reprodução desse rótulo da ciência que se concentram as críticas e 
advertências à cobertura jornalística de ciência (França, 2005; Magalhães, 2003; teIxeI-
ra, 2002; tuFFanI, 2005). Essa preocupação ganha contornos de urgência, porque tanto o 
trabalho do cientista como o do jornalista estão estreitamente vinculados ao princípio da 
verdade. De uma forma ou de outra, a noção que separa o real do imaginário, o correto 
do errado e o verdadeiro do falso é considerada como sendo a base que sustenta tanto a 
prática científica como a jornalística. A infração do princípio da busca pela verdade por 
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ambas as classes não ocorre sem perda de credibilidade, descaracterização da prática pro-
fissional e desvirtuamento ético.

MOreIra traça um panorama do estado em que se encontra a prática jornalística 
sobre ciência:

De uma maneira geral, o jornalismo científico brasileiro ainda é, em grande parte, calcado 
em uma visão mistificada da atividade científica, com ênfase nos aspectos espetaculares 
ou na performance genial de determinados cientistas. A ênfase nas aplicações imediatas 
da ciência é também generalizada. Raramente são considerados aspectos importantes na 
construção de uma visão realista sobre a ciência, como as questões de risco e incertezas, ou 
o funcionamento real da ciência com suas controvérsias e sua profunda inserção no meio 
cultural e socioeconômico (2002, p. 63).

Portanto, a proposta deste artigo é traçar uma breve descrição da análise que pro-
fissionais da imprensa e acadêmicos da comunicação fazem sobre a compreensão da natu-
reza do conhecimento científico e do conceito de verdade na ciência como divulgados na 
imprensa, a fim de identificar a presença do cientificismo na maneira de se compreender 
a ciência pela mídia. Para tanto, será descrita a análise que autores como FahnestOck 
(2005), França (2005), gregOry e MIller (2000), stOckIng (2005), teIxeIra (2002), tu-
FFanI (2005) fazem do papel que o jornalismo científico exerce na definição da atividade 
e da natureza da ciência.

Cientificismo e a prática do jornalismo científico

Diante da responsabilidade e importância do jornalismo científico, para o avanço 
da ciência e o desenvolvimento social, diversos jornalistas e acadêmicos têm se debruçado 
sobre os problemas e desafios enfrentados por essa modalidade de divulgação científica. 
Sob essa perspectiva, autores como FahnestOck (2005), França (2005), gregOry e MIl-
ler (2000), luIz (2004), stOckIng (2005) teIxeIra (2002) e tuFFanI (2005) analisam as 
diferentes críticas e advertências recebidas pela tradução, conversão e interpretação do 
“cientifiquês” pela imprensa. Um breve panorama dessas críticas e advertências destaca 
três características da imprensa na cobertura de ciência que deveriam ser, na visão dos 
autores, revistas ou contestadas. Assim, a cobertura de ciência tende a: 1) apresentar ina-
dequadamente ou insuficientemente advertências e delimitações de pesquisas e descober-
tas científicas; 2) não seguir um princípio ético-normativo básico do jornalismo que é a 
pluralidade de vozes e diversidade de fontes consultadas na confecção de uma reportagem 
e 3) enfatizar os resultados finais e conclusões em detrimento da busca e do processo na 
atividade científica.

Ausência de delimitações e advertências na cobertura jornalística de ciência

Na opinião de stOckIng, em geral, “as notícias de ciência contêm menos adver-
tências sobre as delimitações da pesquisa científica e em que circunstâncias esta é válida, 
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se comparadas com os relatos provenientes da própria pesquisa científica, descritos nas 
reportagens” (2005 p. 163).

Por exemplo, uma observação feita de forma cuidadosa na literatura científica, a partir de 
um estudo sobre a relação entre gênero e aptidão matemática, tornou-se uma conclusão 
definitiva na literatura dedicada a públicos amplos. Na revista Science, os autores do estudo 
escreveram: “Damos preferência à hipótese de que a diferença entre os sexos no sucesso e 
na atitude em relação à matemática, que pode, por sua vez, estar relacionada a uma ap-
tidão masculina matemática maior para tarefas especiais”. Na Newsweek, essa afirmativa 
transformou-se em: “A conclusão dos autores: ‘As diferenças entre os sexos no sucesso 
e na atitude em relação à matemática resultam de uma aptidão masculina superior para a 
matemática’” (Ibidem).

A ausência de delimitações é chamada por teIxeIra de reportar a parte pelo todo. 
Para ela, essa prática é caracterizada como sendo sensacionalista.

As conclusões de artigos científicos, matéria-prima da maior parte da produção 
jornalística sobre ciência, aplicam-se estritamente no âmbito daquelas condições estabe-
lecidas. Afirmar a parte pelo todo, sem mencionar que a parte não é o todo: eis a maneira 
pela qual a ciência “traduzida” pelos jornalistas faz-se sensacionalista.  [...] A afirmação, 
assim, transforma a polegada de conhecimento obtida em princípio de validade geral. 
Comete imprecisão e exagera – faz sensacionalismo (2002, p. 140).

gregOry e MIller também descrevem a tendência dos jornalistas de ciência em 
reportar pesquisas com terminologia xe, sentido com predominância de possibilidade em 
matérias com sentido predominante de certeza, devido à ausência ou inadequação de de-
limitações em nome da concisão ou objetividade jornalísticas. 

Para serem concisos, os jornalistas devem remover as qualificações na linguagem 
científica – “isso é muito bom, mas somente sob essas “condições” é que se torna “isto é 
muito bom”. Isso tem o efeito de exagero – e exageros têm uma aparência mais epidítica. 
Isso também faz a informação parecer mais correta do que os próprios cientistas podem 
pensar que seja (2000, p. 116).

O apelo epidítico (“epideictic appeal”) ao qual se referem Gregory e Miller é uma 
referência ao trabalho de FahnestOck, resumido no artigo “Adaptação da ciência: a 
vida retórica de fatos científicos” (2005). FahnestOck utiliza-se da divisão tripartite de 
Aristóteles sobre os tipos de oratória para aplicá-los aos discursos jornalísticos sobre 
ciência. Comentando Aristóteles, FahnestOck distingue três tipos básicos de discursos 
persuasivos, que variavam conforme a audiência, o objetivo, a situação e o tempo: o 
judiciário, o deliberativo e o epidítico (2005, p.79). O discurso judiciário é o dos tribu-
nais onde se discute a natureza e a causa dos eventos passados; o discurso deliberativo 
tem lugar nas assembléias legislativas e diz respeito ao debate sobre tomadas de decisão 
futuras; e o discurso epidítico refere-se ao presente, avaliando se alguma coisa merece 
elogio ou censura, que tem como “objetivo final a solidificação dos valores de sua au-
diência” (Ibid., p. 79 e 80).

Para FahnestOck, os artigos científicos são essencialmente judiciários porque di-
zem respeito, em sua maior parte, “ao estabelecimento da validade das observações que 
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eles relatam” (Ibid., p. 80). No entanto, essa mesma classificação já não vale para as adap-
tações jornalísticas de artigos científicos.

As adaptações de artigos científicos, por outro lado, não são essencialmente judiciárias. 
Junto com a mudança significativa na situação retórica vem uma mudança no gênero, e 
em vez de simplesmente relatar fatos para uma audiência diferente, as adaptações cientí-
ficas são esmagadoramente epidíticas; seu objetivo principal é celebrar, não validar. Além 
do mais, devem geralmente ser explícitas em suas afirmações a respeito do valor das 
descobertas científicas sobre as quais discorrem. Não podem confiar que a audiência irá 
reconhecer a significância da informação. Desse modo, o trabalho da retórica epidítica 
no jornalismo científico exige o ajuste da nova informação aos valores já adquiridos pela 
audiência (Ibidem).

O resultado dessa mudança de gênero e de retórica, nas adaptações jornalísticas 
dos discursos científicos, é justamente o primeiro elemento descrito por stOckIng: omis-
são de delimitação e qualificação nos textos de divulgação da ciência. 

Nos limites de espaço de uma nota curta em uma revista de popularização da ciência, não 
há lugar para as qualificações que uma audiência com maior entendimento demandaria, 
qualificações que mostram o cuidado do autor com as críticas e refutações que uma audi-
ência especialista levantaria contra as suas inferências. Para proteger-se dessas refutações, o 
autor-cientista usou evasivas em seu relato. Mas como o adaptador não teme esse desafio, 
ele tem muito mais certeza [sobre o problema apresentado na pesquisa] [...] Quando as qua-
lificações são omitidas, o resultado é uma certeza maior para as assertivas que permanecem. 
Essas omissões, mais uma vez, servem ao objetivo epidítico do adaptador, já que apenas a 
certeza pode ser objeto de panegírico. O público ficará interessado nesses assuntos apenas 
se eles forem significativos, e simplesmente não há meios de se dirigir ao público tendo a 
significância das descobertas tão cuidadosamente escondida que sua realidade pareça in-
questionável (Ibid., p. 86)

Como conseqüência das omissões metodológicas, o leitor assimila, por meio das 
matérias jornalísticas, uma visão da ciência mais consistente, certa e precisa do que de fato 
o cientista-autor da pesquisa quis demonstrar. Esse afastamento do viés de falibilidade da 
ciência envolve o leitor em um mundo de certezas e conquistas científicas, que reforça 
uma imagem cientificista do conhecimento científico, em detrimento de uma compreen-
são mais próxima da realidade das limitações e restrições da pesquisa científica. 

Ausência do contraditório na cobertura jornalística de ciência

O segundo elemento da prática jornalística de ciência, identificado por profissionais 
da imprensa e acadêmicos, que deve ser revisto é a tendência de se consultar apenas uma 
fonte ou um número pequeno delas – tendência também denominada “ausência do con-
traditório”. Para França (2005, p. 31 e 32), uma das premissas do jornalismo é a “noção de 
que não existe informação neutra, objetiva e isenta de interesses” e, portanto, faz parte da 
atividade jornalística “apontar as condições em que se deu a notícia para que o leitor tire 
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suas conclusões”. Isto é, o jornalista tem o dever de apresentar ao leitor os vários lados ou 
ângulos de uma questão, utilizando-se de fontes e declarações diversas, e muitas vezes con-
troversas, para informar com a maior isenção possível, sem a pretensão de dar ao leitor uma 
informação dogmática, com caráter de palavra final. Em consonância com França, teIxeIra 
(2002, p. 133) afirma que o jornalismo se assenta sobre um mandamento: “não te fiarás 
em uma só fonte para escrever tuas matérias”. Para ela, o jornalismo é uma atividade que 
busca encontrar a verdade por meio de uma síntese confiável de versões da realidade. Essas 
versões são obtidas pelo repórter pela consulta a várias fontes. Assim, a sociedade aceita a 
síntese de versões que o repórter traz ao público “porque pressupomos que ele, antes de 
pronunciá-la, buscou ativamente o contraditório” (teIxeIra, 2002, p. 134). 

No entanto, esse princípio do jornalismo, tão comum e necessário na prática jorna-
lística, não encontra suporte na cobertura de C&T.

Enquanto repórteres de política e economia freqüentemente vão além dos releases oficiais 
para comprovar a veracidade das notícias, os colegas de ciência se contentam com a infor-
mação autorizada, os papers (relatórios científicos), as entrevistas e as revistas especializa-
das [...] Em grande parte das notícias de ciência, não existe o contraditório. Ao se divulgar 
um trabalho científico sem citar outras conclusões ou visões sobre o mesmo assunto, dá-se 
a impressão ao leitor de que aquele constitui uma verdade absoluta. O papel do jornalista 
acaba não sendo muito diferente daquele que seria de um assessor de imprensa do pesqui-
sador que deu a entrevista (França, 2005, p. 41 e 42). 

A busca da verdade por meio do contraditório, comparação de versões, procura 
por variadas fontes e declarações, prática comum e indispensável à lógica jornalística, 
parece não se repetir no jornalismo científico.

Não há contraditório na cobertura de ciência. Dispensamos o jornalismo sobre ciência de 
cumprir o mandamento que interdita a matéria feita a partir de uma única fonte porque 
entendemos que não há versões da verdade quando se trata de ciência. (...) Não havendo 
versões, nem contraditório, o que se reserva então ao jornalista que cobre ciência? A tarefa 
de “traduzir” com competência a fidelidade, de tal forma a ser compreendida pelo público 
leigo, um específico conteúdo científico. Tal conteúdo contém uma verdade que a fonte 
revelará ao jornalista. Não cabe a ele, nesse peculiar recanto do território do jornalismo, 
duvidar desse ‘conteúdo’; cabe-lhe, tão-somente, recolher o logos e “traduzi-lo” em versão 
simplificada (teIxeIra, 2002, p. 134).

Por que dentre as tantas especializações da cobertura jornalística, entre elas a eco-
nômica, política, esportiva, cultural, policial, apenas a de ciência foge do princípio do 
contraditório e das comparações de versões, tão necessária para a busca da imparcialidade 
e isenção jornalística? O motivo por trás da ausência do contraditório está na concepção 
de ciência que a sociedade e, por conseguinte, o jornalista alimenta. 

Compartilhamos e cultivamos, ao longo da modernidade, a crença de que a verdade 
da ciência não comporta versões, dado ser a ciência justamente o método mais perfeito 
desenvolvido pelo homem para a apreensão da verdade sobre tudo no mundo passível de 
ser tomado como objeto desse método. Não há contraditório na cobertura de ciência por-
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que não há contraditório possível para a ciência, a não ser aquele que a própria ciência en-
gendrará ao longo do tempo com a continuidade da aplicação de seu método (Ibidem).

Luiz reforça a falta da comparação de versões na prática do jornalismo científico e 
critica a crença em uma “sabedoria indubitável” na ciência:

O primeiro postulado para o “bom jornalismo” é não basear a elaboração da notícia em 
uma única fonte. É preciso trabalhar com distintas versões, e a partir delas construir uma 
última versão, que é a do próprio jornalista, deixando claro quem diz o quê. A prática 
de confrontar versões, expressa como a busca do contraditório, não existe na cobertura 
científica, porque em ciência se acredita não haver versões contrárias, mas uma “sabedoria 
indubitável, reverenciada diante do cientista-fonte (Ibid., 16).

Tal compreensão da ciência cria uma áurea de infalibilidade a todo representante da 
mesma, fazendo com que as fontes consultadas por jornalistas, a saber, cientistas, PhDs 
e outros especialistas, sejam recebidas com uma certa atitude de reverência e submissão 
(gregOry e MIller, 2000, p. 107). Na prática, a apuração jornalística feita dessa maneira 
se traduz como propaganda e não como cobertura jornalística de ciência, o que não de-
veria ocorrer, pois o jornalismo sobre ciência é, antes de tudo, jornalismo (Ibid., p. 133) 
– lógica confirmada por gregOry e MIller (Ibid., p. 117).

Na cobertura de economia, por exemplo, em que conhecimentos específicos são vistos 
como requisito profissional, os jornalistas não se constrangem em duvidar de versões e 
buscar, com seu trabalho, estabelecer uma outra versão, que é útil e confiável por apresentar 
pontos de vista contraditórios. Mas no que tange ao jornalismo científico, a posição que os 
homens dão à ciência – orgulho da civilização ocidental, tida como a mais bem acabada, 
bem-sucedida e promissora obra da razão humana – impõe uma menoridade ao jornalista 
e a todos que, perante ela, chamam-se “leigos”. É pressuposto que, por meio da ciência, a 
humanidade conquistou para si o poder de engenheirar o mundo, de dominá-lo e colocá-lo 
ao seu serviço, para extrair dele sua sobrevivência. Nem jornalistas, nem cientistas, nem o 
chamado público em geral desejam ver esse poder – que acalanta, ampara e consola – em 
xeque. De maneira que está posto o debate, ao jornalista cobrindo ciência cabe tornar-se 
um divulgador dessa verdade. Segue a conseqüência de que o bom jornalismo científico é, 
também, propaganda da Idéia da ciência (teIxeIra, 2002, p. 134 e 135).

Sob a influência da concepção cientificista do mundo, a prática do jornalismo cientí-
fico contemporâneo sofre do mal da ausência do contraditório, o que representa uma grave 
infração dos princípios éticos fundamentais da profissão. Curiosamente, as dinâmicas e consis-
tentes discussões sobre a concepção da ciência debatidas nas últimas décadas por pensadores 
e filósofos da ciência, parecem ainda não fazer parte do repertório intelectual dos jornalistas e 
pouco têm feito para mudar a visão positivista da ciência para o público em geral. 

Ênfase nos resultados mais do que nos processos na cobertura jornalística de ciência

Mais um elemento da prática do jornalismo científico criticado consiste no fato 
de que reportagens sobre temas de ciências tendem a negligenciar o contexto histórico, 
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“deixando de indicar, por exemplo, se aquele é o início de um estudo ou se é um desdo-
bramento de uma pesquisa anterior” (stOckIng, 2005, p. 165). chrIstOFOlettI (2001) 
acredita que essa falta de contextualização da imprensa provoca confusão informativa. 
Isto é, o público não consegue estabelecer prioridades na assimilação das informações, 
contrapor teses e muito menos comparar pesquisas anteriores cuja temática é a mesma. 
Assim, stOckIng define que os jornalistas estão “mais interessados nos resultados (pro-
dutos) cuidadosamente elaborados que os cientistas criam do que nos processos confusos, 
interpretativos e muitas vezes sociais pelos quais são produzidos” (2005, p. 166).

 Para França, reportagens que falam pouco da vida no laboratório e das incertezas 
e controvérsias nas pesquisas científicas provoca má-informação, fortalecendo o mito 
cientificista de que a ciência é neutra e cumulativa e não o resultado de decisões políticas 
e econômicas historicamente orientadas (2005, p. 44).

Segundo stOckIng, as notícias orientadas para o produto funcionam para fortale-
cer e “mistificar as afirmativas dos cientistas” (2005, p. 166). gregOry e MIller chegam 
a conclusões semelhantes ao afirmar que a ênfase no produto em relação ao processo faz 
com que a ciência pareça mais precisa e certa do que realmente é.

Para que sejam relevantes e significativos, novos relatórios com freqüência enfa-
tizam as aplicações potenciais e os resultados de pesquisas científicas, em vez de o pro-
cesso pelo qual foram desenvolvidas. Enfatizar aplicações novamente faz a informação 
parecer mais segura – os resultados já têm alguma utilidade no mundo real, então devem 
estar corretos, e os resultados fazem sentido para nós, porque os relacionamos com um 
problema real do mundo – um problema que pode provocar uma reação emocional. 
Jornalistas que podem não ter conhecimento de ciência e não possuem interesse pro-
fissional nisso, podem especular – e de qualquer forma o jornal será logo jogado fora e 
esquecido. (2000, p. 116).

Considerações finais

A despeito da contribuição da filosofia da ciência para a compreensão de uma ciên-
cia menos idealista e triunfalista e para a aceitação do saber científico como uma constru-
ção social e histórica, a prática jornalística na cobertura de ciência parece não acompanhar 
as reflexões epistemológicas e conceituais da natureza e da atividade científica.

Ao deixar de determinar adequadamente as delimitações e advertências quando se 
apresenta alguma pesquisa ou descoberta científica à audiência leiga, estudos em questão 
e os processos ou procedimentos das pesquisas citadas, a imprensa cria uma imagem da 
ciência mais consistente, certa e precisa do que de fato o cientista-autor da pesquisa quis 
demonstrar. Ao deixar de fornecer ao leitor/espectador/ouvinte o conhecimento das li-
mitações e restrições da pesquisa científica, o jornalismo científico envolve a ciência em 
uma áurea de infalibilidade e de busca triunfante. 

Todavia, os jornalistas não podem ser indiferentes em relação ao fato de que há 
limites e restrições aos resultados da pesquisa científica e que ignorar essa realidade ao 
apresentar informações sobre a ciência para a sociedade implica transgredir “um dos prin-
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cipais preceitos éticos do jornalismo”, que é “o dever de jamais frustrar a manifestação de 
opiniões divergentes e o livre debate de idéias” (tuFFanI, 2005, p. 67). Sob essa perspecti-
va, o jornalismo científico precisa romper com o mito do cientista “herói” e habituar-se, 
como em todos os outros setores do jornalismo, a construir um relato da realidade com 
base na divergência e na pluralidade de opiniões.

Embora a mídia, entre outras funções, tenha finalidade didática, é necessário 
rever a postura de utilizar os meios de comunicação como ferramentas de consolidar 
exageradamente a imagem da ciência como conhecimento confiável e absoluto. Talvez, 
assumir a postura de transparência e de pluralidade de vozes seja uma das atitudes mais 
coerentes a serem tomadas pela empresa científica. No século 21, o caminho mais se-
guro para fortalecer a imagem da ciência e consolidar a confiança da opinião pública 
na atividade científica parece ser o reconhecimento de que a ciência também falha e 
também apresenta divergências.

Diante de tantos desafios e reavaliações epistemológicas, às quais a ciência se sub-
mete constantemente, cabe ao jornalismo científico disponibilizar à população condições 
de acompanhar e avaliar as diferentes vozes do processo de transformação do conheci-
mento. A transparência nessa trajetória não apenas favorece o cumprimento do papel do 
jornalista de fidelidade à informação e ao confronto de idéias, como também permite à 
comunidade científica inteirar a população dos avanços e desafios da ciência. Para tanto, é 
preciso considerar que na tarefa de se reportar temas da ciência, o jornalista precisa com-
preender adequadamente a natureza e as limitações da empreitada científica, inteirando-se 
das discussões epistemológicas da área e despindo-se da necessidade, seja ela existencial 
ou prática, de divinizar a ciência e suas descobertas. Cabe tanto a jornalistas como cientis-
tas acreditar que, no tratamento jornalístico dado à ciência, a transparência e o equilíbrio 
– e não o triunfalismo ou a polêmica – têm o potencial de tornar-se um marco seguro na 
tarefa de se fazer jornalismo de ciência.
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