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1 . INTRODUÇÃO

Em seu precioso artigo "As duas faces da notícia", o jor-
nalista e professor cearense Teobaldo Landim, recentemente
desaparecido, dizia, com muita propriedade, que "as condições
de evolução em que se encontram as pesquisas e teorizações
no campo da Comunicação Social, particularmente dos meios
massivos, estão conduzindo à necessidade imediata de uma re-
ciclagem quase parmenente de todos que, direta ou indireta-
mente, se vinculam ao papel de produtor, diretor e criador de
mensagens. A própria conceituação de meios, de mensagem, o
estabelecimento de processos, a definição de nossas tarefas,
dentro de um determinado campo cultural, tem sido aprofunda-
da, porém, pouco aplicada, notadamente pelos chamados ve-
lhos práticos do batente profissional")

Corroborando o asserto de Teobaldo Landim, haveremos
todos de convir que, por primeiro, antes de adentrarmos as
possas incursões pelo jornalismo traduzido da ciência, temos
de estudar com profundidade todas as mutantes nuanças da
ciência da Comunicação, isto é, as habilidades comunicativas
dos seus sujeitos e objetos, os modelos preconizados pelos
teóricos, a arnbiêncla onde atuam os agentes da Comunicação
e outras sistematizações informativas consagradas e/ou sur-
gentes no curso das pesquisas, para que, conhecendo na qua-
lidade de fontes todos esses ingredientes, tão bem configu-

1) LANDIM, Teobaldo - As duas faces da notícia. Rev. com, S'ocial, For_
taleza, 11 (1): 31-40, jan./jun. 1981.
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rados por David K. Berlo, no seu maravilhoso O Processo da
Comunicação,2 possa o comunicador tecer sua mensagem com
um tratamento condizente com o nível do receptor, a fim de
que se dê continuidade ao processo, feche-se o circuito infor-
mativo, recupere-se a emissão da fonte, tanja-se o feed-back.

Pedra Lyra, em Utiludismo - a sacia/idade da arte, fala
com relação à poesia, em forma e em fôrma, exemplificando
com a fôrma do soneto parnasiano quando vazio, isto é, a teo-
ria das catorze linhas de doze sílabas acentuadas na sexta e
na décima segunda, sem os versos, dizendo ele que não é for-
ma e sim fôrma. É só preencher os claros e teremos um ale-
xandrino, independentemente da forma estética que se lhe deu.
Ensina, invitando Georges Luckács e Alan Robe-Grillet, que a
obra depende da perfeição da forma artística. Lyra é de opinião
de que, "se há uma forma, uma obra esteticamente acabada,
ainda que mal acabada, é porque há um conteúdo que a assu-
me. Pois uma forma sem conteúdo não é forma ---, e aqui está
o equívoco dos que pensam que conseguem concebê-Ia: - é
fôrma" .3

Está, então, desde há muito assente a necessidade e ur-
gência da reciclagem reclamada por Teobaldo Landim, coinci-
dente com a crítica de ausência da forma contida na teoria de
Lyra, que bem pode ser transplantada para o nosso caso, de
jornalistas que somente preenchem, empiricamente, a fôrma
sem dar conteúdo e forma científica e estética à sua mensa-
gem. É a repetição do óbvio preestabelecido.

O que existe, para Landim e Lyra - como para a grande
parte dos teóricos dignos de nota - é a pressa em cientificizar
o conhecimento não unificado, de dar consistência aos fatos
que, embora científicos em sua latência, são guiados pela mera
experiência, sem a observação adrede, com vistas a estudar
receptores, canais, fontes, sinais, códigos etc., garantindo a
destinação e decodificação completa da mensagem.

Sem preterir o valor e a invejável autodidaxia dos mestres
do batente, sobre os quais se arrima o sucesso dos nossos ve-
lhos e grandes jornais e emissoras de rádio e televisão, não
se pode cogitar, desde há alguns anos, no exercício da boa
comunicacão sem o concurso das universidades, cuja lembran-
ça primeira devemos à insistência de Joseph Pulitzer, que con-

2) BERLO, David K. - O processo da comunicação. São Paulo, Martins
Fon es, 1979.

3) LYRA, Pedro - Utiludismo - a soclalldade da arte, 2. ed. rev. For-
taleza, Ediçõ.es UFC/José Olympio, 1982.
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seguiu fundar a primeira escola de Jornalismo. Aliás, a nega-
tiva dos estudos comunicativos em academias já é hoje inócua
posto que a História já se encarregou de desfazê-Ia.

Luiz Amaral nos traz à relembrança que "nos Estados Uni-
dos, na França, na Inglaterra, em qualquer outro país, sempre
se achou, até há pouco tempo, que o jornalismo se aprendia,
não nos bancos do colégio, mas nas redações".

E critica:
"Esqueciam-se os defensores dessa idéia que o conheci-

mento verdadeiro do Direito, da Engenharia, da Medicina tam-
bém se obtém nos tribunais, nas plantas de construções e nos
hospitais, mas, nem por isso, ninguém, em sã consciência, de-
fende a tese de que o advogado, o engenheiro e o médico não
necessitam de cursos superiores de especialização."

Mas, segundo, ainda, Luiz Amaral, em sua obra Técnica de
Jornal e periódico, de que se extraiu o trecho acima, "o que re-
tardou a idéia de que o Jornalismo se aprende estudando, e es-
tudando muito, foi a existência de alguns talentos verdadeira-
mente brilhantes em meio a uma massa de mediocridade tão
grande que, até hoje, faz com que se olhe a carreira com certa
prevenção." 4

"A Inglaterra e a França - assinala Luiz Amaral - foram
os mais bem aquinhoados com esses profissionais de tanto en-
genho e arte, vindo em seguida os Estados Unidos. Quanto ao
Brasil, as campanhas pela Proclamação da República, Abolição
da Escravatura e as tantas havidas de democratizacão e rede-
mocratização encarregaram-se de projetar os nomes de José
do Patrocínio, Ferreira de Araújo, Ruy Barbosa, Alcindo Guana-
bara, Assis Chateaubriand, Carlos Lacerda e outros."5

Em que pese, porém, à exigência fática da formação uni-
versitária para o comunicador social, persistem em certos se-
tores da atividade, no Brasil, o empirismo de antanho, a lm-

4) AMARAL, Luiz - Técnica. de jornal e periódico, 3. ed. Fortaleza, Edi-
ções UFC/Tempo Brasileiro, 1982.
Esta prevenção aludida pelo mestre Luiz Amaral talvez exista especial-
mente com relação aos salários que o jornalista percebe, haja vista
que a maioria das pessoas que, duma forma ou doutra, se vincula a
um jornal, a uma asessoria de imprensa, a uma rádio, a uma agência
de publicidade ou a uma emissora de televisão, sempre costuma avo-
car para si o epíteto de [ornellsta, indo, não raras vezes, muito além,
à falsidade ideológica, fazendo as vezes do profissional hablllado e
registrado na repartição do MTb, em franca desobediência e afronta
à legislação pertinente, tal é o fascínio que o nome da profissão exer-
ce nas pessoas.

5) Idem, ibidem.
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provisação e o preenchimento da fôrma Iiriana em detrimento
da forma estética, do belo da mensagem, da efetividade e fide-
dignidade da mensagem, a que se referem Berlo e outros
teóricos.

Concorrem para que tal aconteça, dentre outras variáveis,
os baixíssimos e até aviltantes salários, que forçam o profis-
sional a aceitar bureaux de entidades governamentais, irnpll-
citando-se. daí, a mutilação da mensagem sadia, quando
menos a omissão de fatos que venham a tocar a susceptibili-
dade de quem ofereceu o bureau, em flagrante pecado deonto-
lógico, mais grave naqueles que transitaram pela Escola, con-
dição majorante do delito ético, embora um juiz que julgasse
com amor visse o corvo branco, isto é, minorasse a pena, visto
que o agente não poderá, como diz o aforismo, cuspir no prato
que comeu. É lógico, por absolutamente depreensível, que aqui
não há generalização. Seria negar a honradez latente nas pes-
soas e tripudiar sobre seus caracteres de homens, muitos dos
quais no mister de profissionais há dezenas de anos, jamais
conseguiram, sequer, uma casa própria ou um bem maior, por-
que jamais aceitaram um bureau ou conseguiram arranjar outro
emprego. E desses, graças a Deus, o Brasil está cheio.

A esse respeito, é de justiça aludir ao meritório trabalho
dos sindicatos, que têm crescido em dignidade, pugnando, com
muito êxito até, para o estabelecimento de condignos salários,
seguros, prêmios e outras justíssimas regalias, ultimamente
estendidas, através da firmação de acordos e dissídios celebra-
dos entre patrões e empregados de empresas de comunicação.

Nova mentalidade o jornalismo brasileiro experimenta nos
últimos decênios. O grosso do empirisrno, o jornalismo-denún-
cia e retaliação, a réplica e a tréplica, o trampolim para a fama
e o prestígio pessoais deixaram, em tese, as redações de jor-
nais, rádios e emissoras de televisão, e as ilhas de edição e
cabines, exatamente em razão das novas realidades que im-
puseram a instalação das escolas do setor em nível de terceiro
grau.

O bom jornalista era, antes, "aquele capaz de discorrer so-
bre qualquer assunto, de encher colunas e colunas, se não pá-
ginas, comentando matérias às quais jamais teve qualquer ini-
ciação. Ainda hoje é comum ouvir-se dizer numa redação que
'fulano de tal é bom jornalista, escreve sobre tudo'. Ao bom
jornalista exigia-se, também, capacidade de mentir. Eram os
tempos românticos. Um dia, Paula Ney escreveu a Coelho Neto
lamentando: 'Cavo notícias como os porcos de Periqord desco-
brem túbaras (Sic): fossando nos larneiros. Quando não as
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encontro, invento-as'. 6 É comum jornalistas eufóricos na ocasião
de sinistros em que perecem pessoas importantes, uma vez
que já contam com a certeza da sua página cheia, do seu rádio
ou telenoticioso sensacionalista, bem ao gosto do seu público,
geralmente de categoria inferior, desavisado, inculto.

Hoje, os novos tempos - e com eles as escolas de Comu-
nicação, com todas as defeituações que contraíram ou congê-
nitas, conduzem o estudante, no mínimo, à contingência aca-
dêmica, à feliz mania da discussão e do tira-dúvidas nos com-
pêndios das bibliotecas, à observação dos fatos do cotidiano
para discutí-Ios e dissecá-Ios, pensando tê-Ios exaurido, nas
salas ou nos corredores, nos debates em centros acadêmicos
e, no nosso caso. e felizmente, nas redações de jornais, rádios
e televisões e cabines e externas dos media instantâneos que,
circunstancialmente, nos apareceram por último, aumentando
consideravelmente a oferta de mão-de-obra." Incluem-se, tam-
bém, as promoções de encontros entre estudantes, professores
e profissionais da área, com vistas a conformar as realidades
do mercado ao desenrolar dos currículos, além dos cursos de
pós-graduação - aperfeiçoamentos, especializações e mestra-
dos - muitos dos quais sérios e idôneos existentes no
Brasil.

A mudança daquele status quo se vai operando em boa
gradação, conquanto os programas e recursos para o setor
prioritário da Educação e da Cultura não só ficam a desejar,
como são quase inexistentes, como que a justificarem as defi-
ciências na formação de comunicadores e de quaisquer outros
profissionais de nível superior pelo grande número de entraves
estruturais de todos conhecidos, especialmente no que se re-
laciona com a remuneração paga ao setor da produção terciário
- serviços na universidade brasileira, especialmente naquelas
sob a forma jurídica de autarquias.

6) AMARAL, Luiz - op, cito
7) Falamos sobre o Ceará (Fortaleza), onde surgiram novas estações de

rádio e remanejada, de um grupo para ouro mais potente - a Man-
chete - uma estação de televisão (Canal 2, concedido e funcionando
desde 1960, fechado por inadimplemento às exigências do Minlsério
das Comunicações e legislação específica, posteriormente autorizado a
voltar ao ar, depois de várias querelas trabalhistas dos empregados
com a administração anterior)" Um grande jornal, para a dimensão co-
municativa do Estado, o Diário do Nordeste, também foi fundado, for-
çando o então e ainda apreciado O Povo a promover profundas modifi-
cações no seu conteúdo editorial e plástico, compelido pela moderni-
dade e arrojo do seu novel concorrente pertencente a um grupo eco-
nômico bastante poderoso.
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"Universidades famosas abriram suas portas a jovens com
tendência para o exercício do jornalismo. Multiplicaram-se as
experiências e, hoje, chegamos à fase em que ensinar jorna-
lismo já não é vergonhoso. Oualquer universidade que surge
tem logo sua Escola de Comunicação ou Informação Social,
como queiram, abrangendo todos os campos possíveis de mass
communícatíons. Só alguns setores retardatários insistem em
negar a eficácia de um ensino racional do jornalismo e, paro-
diando Noel Rosa, não cansam de dizer que 'jornalismo não se
aprende na escola'."8
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2 - DIFICULDADES PARA A RECICLAGEM
EM JORNALISMO

Um considerável embaraço se interpõe às nossas universi-
dades, notadamente às do Nordeste, e que urge seja eliminado,
a fim de que, nesse campo, nos possamos igualar ao eixo Rio-
-São Paulo. Trata-se da incipiência de bibliografia específica
em poder do estudante e da falta de renovação do acervo das
bibliotecas.

A editoração privada é quase proibitiva à minguada bolsa
do estudante. Os títulos mais vendáveis, como se não bastas-
sem seus preços, também não são os títulos universitários,
salvo em alguns casos até de best-sellers, cula utilização maior
se efetiva entre os estudantes dos cursos de pós-graduação.

As casas editoriais particulares preferem editar o que ne-
gocialmente Ihes garante retorno seguro e imediato - os li-
vros funcionais de primeiro e segundo graus, bens economica-
mente inelásticos, no mesmo nível dos remédios e bens ali-
mentícios de primeira necessidade.

Entrementes, a editoração de textos universitários no
Brasil ainda engatinha, embora se tenha desenvolvido conside-
ravelmente nos últimos anos, em razão das estratégias postas
em prática por uns poucos abnegados que, com apoio dos seus
reitores, fundaram editoras acadêmicas e procuram a todo
custo estabelecer uma política editorial de seleção e distribui-
ção que possa servir à causa estudantil no nível de terceiro
grau. Rudimentos de resultados práticos desta ação conjunta
universitária já se fazem sentir, especialmente depois de insti-
tuídos o PROED - Programa de Estímulo à Editoração do Tra-
balho Intelectual das IES Federais, da SESUjMEC e o Progra-

8) AMARAL, Luíz - op. cito



ma Interuniversitário de Distribuição do Livro. O primeiro fi-
nancia, ainda num projeto piloto contemplando onze universi-
dades, a publicação de livros de professores das instituições
federais de ensino superior. O PIDL, fundado sob inspiração das
editoras universitárias do Nordeste, em 1982, em Fortaleza, dis-
tribui interuniversitariamente os livros de editoras acadêmicas
de todo o país, suas tributárias, hoje com 48 associadas.9

Ademais, nós do Nordeste, o "primo pobre" do Brasil, não
temos tido a sorte, a oportunidade de nos reciclar conveniente-
mente, participando de treinamentos em universidades maiores
- como a USP e a Metodista, em São Paulo, a UnB e a Fede-
ral do Rio de Janeiro. Tampouco, nossos jornalistas têm tido o
lance de conhecer e estagiar em grandes empresas jornalísti-
cas do Sul do Brasil, limitando-se a assistir a cursos, seminários
e palestras locais que, mesmo com a participação de técnicos
de fora, ficam distante, em resultado, daquilo que se obteria
caso estivéssemos nessas empresas, in situ, teorizando imedia-
tamente a prática e vice-versa.

Essa nossa participação efetiva não acontece porque nos-
sas empresas e instituições não têm recursos para tanto. Não
podem propiciar nossa ida aos centros maiores, a não ser em
raras oportunidades oferecidas pela CAPES, pelo CNPq e
outras instituições responsáveis pelos setores de Educação,
Ciência e Tecnologia no Brasil.

Nem por isso, todavia, nos vamos dobrar a tais empeci-
lhos, comuns aqui e com os quais nos acostumamos a con-
viver, qual um sertanejo euclidiano - antes de tudo um forte.

Façamos, então, encontros regionais (como este), produ-
zamos nossos textos para consumo nosso, já que os de fora
nos são difíceis. Façamos nós - jornalistas, estudantes, pro-
fessores e comunidade - piso das bibliotecas à cata dos
poucos volumes que lá repousam e nos livremos da bibliogu-
tenbergofobia, esta doença grave que contraímos por força
da dificuldade de vida, do dinheiro curto, da irresponsabili-
dade de setores governamentais e que já subliminarmente nos
atinge.

Precisamos rechaçar, pois, o empirismo da atividade [or-
nallstlca e introduzir, com maior vigor, o conhecimento cien-
tífico, pelo estudo, pela observação, pela aplicação prática e
adequada a cada caso do que foi teorizado na Escola.

Qualquer atividade intelectiva pretensiosa, no bom sen-

9) MESQUITA, Vianney - Sobre livros; aspectos da editoração acadê-
mica. Fortaleza/Brasília, Edições U.F.C./PROED, 1984,
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tido, conducente a um resultado, necessita da teoria e da pes-
quisa, mormente na nossa profissão de comunicadores so-
ciais, que tem ao seu encargo o repasse responsável, ao pú-
blico, do conhecimento dos fatos do cotidiano que fazem a
História, subsidiam a pesquisa futura e garantem a acumula-
ção cultural.

A comunicação jornalística - incluindo jornal, rádio, TV,
revista e cinema - se produzida à margem dos ditames da
ciência, cada meio com sua mensagem, distorce a realidade
presente, ensejando inferências futuras desconformes que só
servem para descreditar a História, o que seria enorme írres-
ponsabilidade do comunicador.

Conferme o respeitável mestre Luiz Beltrão, 10 ele está
equipado teoricamente para produzir matéria de divulgação
em qualquer campo da atividade humana, pois, para sua atua-
ção, não há limites senão os ditados pela ética e pelos costu-
mes sociais reconhecidos pela lei ...

Resta-lhe, agora, aprimorar e aprofundar seus cabedais a
fim de que lhe seja possível transplantar ao público, no nível
do público brasileiro, e nordestino com especialidade, tanto
os simples conhecimentos dos fatos do diário - política, es-
portes, cidade, sociedade, artigos de fundo, sueltos etc. -
quanto à ciência e à tecnologia que se gerem no dia-a-dia, nos
sem i-impenetráveis gabinetes e laboratórios dos pesquisado-
res científicos, de modo a que a sociedade tenha por tradutor
o jornalista científico, ramo novo do jornalismo especializado
e a que se empresta, também no Nordeste, momentosa signi-
ficação e sobre o que nos deteremos a partir de agora nesta
pequena abordagem.

3.1 - A instrução pré-universitária

3 - A FORMAÇÃO DO JORNALISTA ESPECIALIZADO EM
CI~NCIA - ASPECTOS TEóRICOS

Noutros tempos, quando os currículos dos cursos elemen-
tares e médios, incluindo, em especial, os estabelecimentos
religiosos de herança didática européia, quem se guindava à

10) BELTRÃO, Luiz - A formação do jornaista científico. In: CONGRES-
SO IBERO-AMERICANO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 4. e CONGRES-
SO BRASILEIRO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 1., São Paulo, 1982
- Memória. São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Científico,
Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, 1984, p. 435-441.
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láurea, ao bacharelado, era, via de regra, uma pessoa eclé-
tlca, de uma polivalência formidanda para hoje. Se não era
versada, pelo menos muito bem iniciada nas generalidades
usuais das ciências em todos os seus ramos e sub-ramos.

Não constitui novidade alguma - e aqui queremos ser,
apenas, enfático - que os novos dispostos na legislação bra-
sileira específica, no referente aos currículos dos cursos ci-
entíficos, clássicos e quejandos, introduzidos com maior fre-
qüência a partir do terceiro quartel deste século, a instrução
formal dos primeiros níveis de ensino sofreu profundas modi-
ficações, geratrizes de conseqüência vária no futuro hoje pre-
sente, refletindo, ora positiva, ora negativamente, na formação
intelectual de cada qual.

Evidentemente, não há que se tecer críticas nem fazer loas
àquelas providências oriundas de estudos e fastidiosos deba-
tes, ao cabo dos quais técnicos da maior nomeada e sapiên-
cia em termos educacionais nos deixaram este corpo legife-
rado em franca positividade e vigência, uma vez que não é
este o objeto destas anotações.

O que nos faz ter por verdadeiro é que a Universidade
não mais recebe o postulante diretamente provindo do se-
gundo grau, já que, se fosse assim hoje, não teria o candi-
dato boas chances de transpor a malha vestibular, cada vez
mais estreita em razão da enorme concorrência verificada ao
compararmos a diferença entre a demanda e a procura de
vagas.

A correção do descompasso instrucional entre seu curso
profissionalizante de segundo grau e o programa do exame
vestibular é buscada pelo pretendente nos famigerados cursi-
nhos, espécie de panacéia para as seqüelas dos primeiros
graus, que oferecem, pelo menos em zoada publicitária, os
corretivos rápidos e eficazes para habilitá-Io, de fato, à bata-
lha do vestibular, assim transformado pela industriosidade das

gências de propaganda, açuladas pelos donos das contas,
muitos dos quais verdadeiras arapucas que somente servem
para locupletar seus proprietários e pseudoprofessores.

Sem querer, nem poder, nem dever penetrar fundo nesta
voxata questio da sistemática educacional brasileira, intenta-
mos demonstrar a dificuldade que têm, hoje, os neomédicos,
m temáticos, advogados, engenheiros, estatísticos e físicos de
t crever bem o Português, discutirem ciências sociais, pales-
Ir rem sobre soluções econômicas e incursionarem pelo ter-
(no das línguas - este importantíssimo caminho para a ins-

11 lição em todas as áreas do conhecimento, outrora perlus-
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trado pelos que estudaram nos liceus e escolas em cursos ci-
entíficos, clássicos, pré-jurídicos, pré-médicosetc., ao nível
do segundo grau.

Dificilmente o profissional neófito - como bacharéis em
Letras, História, Filosofia, Sociologia e correlatas podem ter
o lance de penetrar em assuntos ligados a setores que Ihes
não são afins, pois que seus estudos pré-universitários não
Ihes iniciaram nesses temas, nem seu curso acadêmico se
pôde preocupar com isso, já que necessitou cumprir à risca
sua grade curicular, no máximo ministrando disciplinas op-
clonals voltadas para a especialidade.

Felizmente, a composição desses defeitos, dessa omissão
curricular de cultura geral se vai efetivando à medida que os
profissionais vivenciam seus problemas funcionais, no curso
dos quais necessitam, conquanto en passant, de conhecimen-
tos de natureza geral. sendo, não raro, obrigados a freqüentar
cursos de iniciação em determinada área de conhecimento, a
priori totalmente esquerdo à profissão que abraçaram, mas que,
em muitos passos, é capital para a resolução de um problema do
seu paciente, consulente, aluno ou outro agente de relação
profissional. fE como o advogado ou o juiz, que ao arrazoar
a defesa ou julgar um lombrosiano, precisam utilizar conhe-
cimentos de Antropologia em diversos dos seus aspectos para
que logrem bons resultados. Aliás, já dizia Ruy Barbosa, que
"quem sabe só Direito, não sabe Direito".

Longe vai o tempo em que, nos confins do Nordeste, ba-
charéis em Direito eram levados compulsoriamente, pois eram
"doutores", sabiam de tudo, a assistirem partos de vacas, o
que faziam, desajeitados mas faziam, pois seus puxados es-
tudos de História Natural, teóricos e práticos, lhes davam pelo
menos o rumo de como, naquela situação, agir.

Relativamente ao profissional de imprensa é que o pro-
blema da instrução antiacadêmica é mais grave, já que o
seu mister será o de traduzir todos os ramos do conhecimen-
to, de modo a que esses conhecimentos sejam tratados tec-
nicamente, consoante, às vezes, às regras básicas, e muitas
outras - como no caso do Jornalismo Científico - com res-
paldo em sofisticadas sistematizações informativas em cons-
tante mutação.

Assim, fácil é depreender que a um repassado r de men-
sagens significativas para uma audiência cujas habilidades
comunicativas estão aquém das habilidades das fontes -
aqui os cientistas, são exigidas capacidade e destreza acima
do que se espera de outros profissionais, dada a complexl-
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dade do seu trabalho de intermediar o necessano relaciona-
mento cientista-audiência, para que a Ciência se desenclau-
sure da sua torre de marfim, por culpa recíproca, de cientis-
tas quanto de jornalistas.

"EI papel dei Periodista Científico en el proceso de ayu-
dar a que Ia brecha entre ciencia y sociedad se haga cada
vez menor es de vital importáncia. EI comunicador científico
- continua a ensinar Josué Mufioz Ouevedo, diretor do Cen-
tro Interamericano de Jornalismo Educativo e Científico-
CIMPEC, da Colômbia - no solamente debe dar Ias noticias
científicas sino explicarias. No solamente debe estimular Ia
creación de nuevas tecnologías, sino estar alerta sobre Ia
transferéncia y importación de tecnologías extranjeras que
puedan perjudicar a Ia comunidad. Debe ser el vocero de Ia
comunidad ante Ia posible instalación de tábricas que puedan
contaminar Ias aguas, como en caso de los detergentes. Debe
estar presto a difundir todo 10 referente a seminários, sirnpo-
sios y congresos científicos. Debe estar en contacto perma-
nente com Ia comunidad científica y difundir los logros de los
científicos nacionales. Debe conocer de los programas de ci-
encias básicas que se siguen en escuelas y colegios y de Ia
calidad de los textos, para comentarlos, aceptarlos o criticar-
los. Debe estar en capacidad de comentar Ia política cientí-
fica y tecnológica dei gobierno. Debe ayudar a orientar esas
políticas. Debe, en fin, informar ai público general sobre los
proyectos y programas que sobre ciencia y tecnología se pue-
dan realizar y saber los que no se pueden Hevar a efecto". 11

Diante de todos esses deveres cometidos aos jornalistas
científicos, em que se nota com nitidez o tônus patriótico do
articulista, o nacionalismo do cidadão Quevedo, que pessoa
tão encarregada, tão clarividente e sábia será capaz de se
descometer de tantas missões? Que papel lhe está reserva-
do? Que fidelidade à ciência, sem pátria, cor ou credo, é
exigida deste intermediário entre o conhecimento unificado e
o grande público? Quanta luz, quanta inteligência se lhe exi-
ge para que possa codificar coerentemente a mensagem cien-
tífica, objetivando o acesso do médio público ao desenvolvi-
mento das investigações, sem vieses, sem invencionices ou

11.) MUt\JOZ QUEVEDO, Josué - Desarrollo cientifico y periodismo. In:
CONGRESSO IBERO.AMERICANO DE JORNALISMO CIENTfFICO, 4. e
CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO CENTfFICO, 1., São
Paulo, 1982. Memória. São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo
Cientrfico, Asociación Iberoamericana de Periodismo Cientifico, 1984,
p. 45·61.
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ilações improváveis e sensacionalistas, como vem ocorrendo
com alguns programas pseudocientíficos na TV brasileira?

Com esta carga tão pesada, como reconhece Quevedo, é
difícil, porém possível, levar adiante a missão: " ... se reco-
mienda que los Periodistas Cientificos se asocien y formen
círculos o asociaciones a fin de facilitar su trabajo, mejorar
su estatus y poder servir mejor ai país". 12

'~ o que se está fazendo no Brasil, pontificando como
principal incentivador o CNPq - Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico, através do seu Pro-
grama de Apoio ao Jornalismo Científico, em articulação com
a Associação Brasileira de Jornalismo Científico - que já
possui algumas seções estaduais -, a Federação Nacional
dos Jornalistas Profissionais, os sindicatos da categoria, os
Conselhos de Ciência e Tecnologia dos Estados federados, as
universidades e outros importantes setores da vida do país, o
que coincidentemente se opera neste exato momento, aqui
em João Pessoa.

A CAPES, que leva a efeito em 1984 o 2.° Curso de Tuto-
ria à Distância para Aperfeiçoamento em Jornalismo Cientí-
fico, a INTERCOM - Sociedade Brasileira de Estudos Inter-
disciplinares de Comunicação, o Instituto Metodista de Ensi-
no Superior e a ECA - Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo são destaque no programa nacio-
nal de Jornalismo Científico, como carros-chefes da nova e
crescente atividade.

Como a atender o aconselhamento de Josué Muiíoz Que-
vedo. o CNPq, a instâncias de diversos dos órgãos anterior-
mente mencionados, " .. , vem colaborando de forma efetiva
para um maior e melhor entrosamento entre jornalistas e ci-
entistas, patrocinando reuniões e congressos e ainda contri-
buindo decisivamente para criar em nosso meio uma biblio-
grafia e fontes de referência em Jornalismo Científico.

E, ainda, pela primeira vez em seus 33 anos de existên-
cia, constituiu seu Grupo de Assessoria em Jornalismo Cientí-
fico exclusivamente por jornalistas profissionais. Esses as-
sessores não são remunerados; é um serviço gratuito que pres-
tam à coletividade, mas anteriormente eram constituídos só
por cientistas". 13

12) Idem, ibid.
13) ABRAMCZYCK, Júlio - O JomaUsmo científico no Brasil. Fortaleza,

1984. Conferência no Seminário sobre Jornalismo Científico, realizada
em For:aleza sob os auspícios do Conselho Estadual de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico/U. F. C. /Sindicato dos Jornalistas no
Estado do Ceará, em 23-26/07/1984.



, . 3.2 - Insuficiência da graduação universitária para o
exercício da atividade

Se o ensino elementar e médio não iniCIOU o futuro jor-
nalista para o exercício de codificador do conhecimento cien-
tífico com o fim de transmudá-Io em grau perfeito de inteligi-
bilidade pelo destinatário comum - a grande audiência -, à
Universidade, pela mera graduação em bacharelados, pela
própria natureza polivalente dos cursos que procuram abran-
ger temáticas gerais não é exigível, por inexeqüível, um pro-
grama especializado neste segmento de enorme relevância no
âmbito da instrução acadêmica.

Os cursos de graduação em Comunicação Social no
Brasil, em todas as habilitações específicas, apresentam fa-
lhas estruturais dos mais diversos jaezes, mormente na lns-
trumentação incipiente, quando não existente, dos seus labo-
ratórios.

Escusamo-nos, nós mesmo, de estender referências a es-
tes busilis, comuníssimos nas IES brasileiras, públicas quan-
to particulares, porquanto digressionam da matéria de que
aqui se trata.

Vamos, contudo, a este respeito, pelo que de atilado nas
assertivas como profundo conhecedor dessas causas e dos
seus efeitos, invitar, outra vez e ligeiramente, a opinião de
Luiz Amaral, assim manifesta:

" . .. se a solução para se fazer bom jornalismo é pre-
parar gente para a profissão, resta saber se, entre nós, a so-
lução para os futuros jornalistas está nas escolas existentes,
nos moldes em que é feita a preparação. ( ... ) Condições ne-
cessárias para o desenvolvimento normal dos cursos, poucos
oferecem. ( ... ) As duas fases mais importantes da formação
jornalística - a transmissão de conhecimentos sobre a teo-
ria e a prática e a descoberta de novos conhecimentos através
da pesquisa - apresentam deficiências marcantes. A fase de
transmissão de conhecimentos apresenta dois pontos fracos:
impossibilidade de aproveitamento de bons professores, a
tempo integral, já que os mesmos custam caro e o pagamento
que se faz por aula é apenas simbólico; inexistência de aulas
práticas, verdadeiramente práticas, com montagem de "reda-
ção" dentro das universidades, dotada de telefone, máquinas
de escrever, papel, divisão de trabalho similar à de uma or-
ganização comercial, e o próprio jornal". 14

14) AMARAL, Luiz - op. cito
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Sobre este segundo ponto, talvez Luiz Amaral tenha sido,
para com algumas escolas, bastante forte, embora as conheça
sobejamente. ~ que, principalmente depois da instituição dos
Projetos Experimentais, os cursos são obrigados a manter na
instituição a parafernália necessária ao desenvolvimento de
cada um dos Projetos - no caso do Ceará, por exemplo, que
tem na habilitação específica de Jornalismo Projetos Experi-
mentais em Rádio, Jornal e Televisão, há, além do equipa-
mento televisivo e da Rádio Universitária, a Sala de Redação,
não com a sofisticação de um jornal de ofício, como deveria
ser. Mas existe e é movimentada a pleno emprego pelos estu-
dantes que, inclusive, lá se desincumbem das pautas que Ihes
passaram seus editores nos jornais e estações de rádio, de
televisão e assessorias de comunicação da Cidade, 15 onde
trabalham sob a "vista grossa" dos sindicatos, em razão, fe-
lizmente, da boa oferta de mão-de-obra, de que o Ceará é
apenas um exemplo que nos ocorreu mais de perto.

"A segunda fase - continua o Jornalista - relativa à
pesquisa - é apenas um sonho de muitos professores, a não
ser para aqueles do Departamento de Jornalismo de Comuni-
cações Culturais, da Universidade de São Paulo (sic), que já
conseguiram torná-Ia realidade.

Além do mais, os programas das escolas não satisfazem
inteiramente as necessidades dos meios de comunicação
atuais. Há que se buscar novos caminhos para a formação do
jornalista que a sociedade está a exigir. Ou complementando a
formação com seminários e palestras, programadas regularmen-
te sobre assuntos técnico-científicos, ou adicionando aos cré-
ditos exigidos outros sobre Esporte, Política Nacional e In-
ternacional, Astronáutica, Medicina, Economia, tantas quan-
tas forem necessárias ao desempenho optimum da profissão
de jornalista no país". 16

Outra lição, para a qual pedimos vênia à nossa audiência
para mencionar, é grafada pela escritora Adísia Sã, ao lado
do professor José Marques de Meio e de outros expoentes,
uma das maiores expressões da literatura sobre Comunica-
ção no Brasil. O conteúdo deste ensinamento atrela-se ao que
disse Amaral acerca dos professores.

Citando Luís Alves de Mattos (Sumário de Didática Geral),
segundo o qual toda e qualquer profissão que envolva certa

15) Atualmente a Universidade Federal do Ceará mantém apenas a habili-
tação em Jornalismo, estando em cogitação a oferta de Radialismo,
conforme a terminologia do novo currículo a ser implantado.

16) AMARAL, Luiz - op. cit.
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dose de responsabilidade social supõe-nos que a exercem um
cuidadoso preparo no ramo especializado da cultura referente
a esse campo profissional, in verbis e grifo nosso, Adísia argüi
o pressuposto de muitas pessoas sobre o excerto da obra de
Mattos, acima aposto, e comenta:

"Veremos que nem sempre este óbvio é real, praticado,
exercitado, feito.

Ainda hoje, a despeito da existência de Escolas de Educa-
ção e Faculdades de Filosofia, improvisa-se professor de ensino
primário e de nível médio. Quanto ao ensino superior, a fá-
brica de professores tem uma produção impressionante e fun-
ciona à base de nomeações amigáveis e até mesmo de con-
curso. Concurso onde quase sempre não é feita a necessária
avaliação da capacidade didática, eu diria, comunicadora, dos
futuros mestres.

Não se estranha, então, que a escola seja uma fonte de
enfadonhas e repetidas lições, cansativas e estereotipadas li-
ções, onde o passado é ostensivamente arrastado e imposto ao
presente". 17

Ao constatarmos a impressionante atualidade desse coe-
rente posicionamento, a público em 1971 - 13 anos, portanto,
- vem, para gáudio nosso, a adversão:

"Mas, nem todos os que vivem do magistério e para o
magistério assim pensam, assim interpretam e assim encaram
o problema.

A Educação sistemática, e é sobre ela que falamos, requer
uma preparação daquele que a vai ministrar ou manipular, ou
seja, o professor-comunicador escolar." 18

ri::, por conseguinte, deste preparo adrede, assim realçado
pela mestra Adísia Sá e pelo escritor Luís de Mattos, tido por
trivial, sem, no entanto, ser, que todo profissional necessita,
principalmente o comunicador social, professor sem sábados
nem domingos da maior escola do mundo, que reúne os mais
heterogêneos alunos, de gostos, gênios e habilidades absoluta-
mente diversificados, e que, a um só tempo, precisam conhe-
cer a verdade fidedigna da fonte. Curiosum nobis natura inqe-
nium dedit, falou Sêneca.

Retomando o fio da meada, a despeito de se estudarem
nas escolas de Comunicação (através de currículos dezenas de
vezes modificados, com o fito de se conseguir o ideal) as teo-

171) SA, Adísia - Teoria e processo e sua aplicação no magistério. Rev.
Com. Social, Fortaleza, 1 (1). 54-64, jan/dez. 1971.

18) Idem, ibid.
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rias, métodos, técnicas, estratégias e até traquinagens lícitas
para alcançar a fonte a fim de informar à massa, o jornalismo
especializado, mais particularmente o Jornalismo Científico, é
estudado apenas tangencialmente, em disciplinas optativas.
Normalmente, o estudante as cursa somente para complemen-
tar os créditos, até porque um ramo como este de que cui-
damos requer uma instrução mais demorada, mais cautelosa
e paciente, de resultados rnediatos, mesmo que seus estudan-
tes tivessem sido iniciados nas várias matérias científicas pro-
pedêuticas nos primeiros graus.

O remédio, sob a nossa óptica, são os cursos de pós-
graduação, como os de mestrado existentes na Metodista, de
São Bernardo do Campo, e na Escola de Comunicações e,
Artes da Universidade de São Paulo; os cursos da CAPES, os
encontros, seminários, colóquios e diversos tipos de reuniões
sobre Ciência e Tecnologia levadas a efeito pelos órgãos do
Governo Central e pelos Estados, de que este Seminário é um
modelo.

"Mas igualmente importante é que todos os setores das
Universidades proporcionem oportunidades para aperfeiçoa-
mento de jornalistas profissionais em Jornalismo Cientí-
fico", 19 promovendo especializações -e aperfeiçoamentos -
na impossibilidade de mestrados e doutorados.

Que as universidades e as empresas se esforcem por es-
timular a participação de professores (quase sempre também
do batente) e jornalistas nessas promoções, haja vista este
novo grande filão da notícia, a que os próprios profissionais
estão, ainda, grosso modo, alheios. (O que dizer, então, da
audiência comum?), em franco descompasso com as fulgura-
ções da era da Cibernética.

Alguns proprilétários ou quem quer que tenha poder de
mando nas empresas de comunicação social são anatemati-
zados por Josué Muüoz Quevedo - anátema que ousamos es-
tender às universidades, principalmente aos reitores.

"EI periodista puede ser muy preparado y convencido de
que ladifusión científica y tecnológica es básica para el de-
sarollo de los pueblos, pero si el duefio dei medio, el ger-ente,
el director de programas o el j-efe de redación no comparten
sus ideales, será imposible haver participe ai pueblo de los
logros alcanzados por los cerebros que trabajan en Ia invés-
tigación.

Algunos duefios de los médios e quienes los manejan se

19) ABRAMCZYK, Júlio - op. clt.
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niegan a dar espacio para los mensajes, crónicas y reportajes
sobre ciencia y tecnología, alegando que a nadie le interesa-
rán y que deben darle ai público lector, radioescucha o tele-
vidente 10 que le gusta y quiere, sin pensar que nadie puede
gustar de un manjar, si no ha probado. Es, pues, muy impor-
tante convencer a quienes manejan los medios, así como aios
anunciadores y publicistas, que el público tiene derecho a Ia
información científica y tecnológica, que esta clase de infor-
mación como cualquier otra es un derecho humano exigible
por el hombre para poder hov, más que nunca, actuar en forma
armonica en este mundo altamente tecnificado". 20

O professor José Marques de Meio, em suas "anotações
de um observador participante", no 49 Congresso Iberoame-
ricano de Jornalismo Científico, paralelo ao 19 Congresso Bra-
sileiro de Jornalismo Científico, São Paulo, 1982, com 'abso-
luta justiça, vincula a atividade de divulgação de C & T nos
massa media à existência da Universidade.

"Esse despontar do Jornalismo Científico da estrutura edi-
torial da Imprensa brasileira está intimamente vinculado ao
surgimento da Universidade e à mobilização da comunidade
científica ali congregada". 21

Exemplificando com dois jornais de São Paulo - O Esta-
do de São Paulo e a Folha de São Paulo, Marques de Meio
vincula ao primeiro a emergência da informação científica no
começo da década de 30, a que o Estadão abriu mais espaço,
exatamente quando da criação da Universidade de São Paulo,
enquanto a Folha despertou para a divulgação dos fatos cien-
tíficos e tecnológicos coincidentemente com a criação da
SBPC - Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência,
"instituição idealizada pelos cientistas que atuavam na USP e
em outros centros de pesquisa". 22

"Há, portanto, uma relação direta entre a intensificação
do Jornalismo Científico e a produção da ciência brasileira, o
que vem ocorrendo principalmente na Universidade. Em razão
disso, e à medida que os trabalhos de pesquisa se desenvol-
vem nos diferentes centros universitários do país, surgem pu-

20) MUi\JOZ QUEVEDO, Josué - op. cito
21) MARQUES DE MELO, José - o jornalismo científico na universida-

de brasileira; anotações de um observador. In: CONGRESSO IBERO-
AMERICANO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 4. e CONGRESSO BRA_
SILEIRO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 1., São Paulo, 1982. Memó·
ria. São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Cien.Ifico, Asso-
ciación Iberoamericana de Periodismo Científico, 1984. p. 369-379.

22) MARQUES DE MELO, José - op. cito
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blicações especializadas ou iniciativas editoriais destinadas a
divulgar os resultados das investigações promovidas ( ... )

Se a Universidade brasileira já mantém canais e ativida-
des específicas para a divulgação da Ciência que produz em
seus laboratórios e institutos de pesquisa, é lamentável cons-
tatar que o interesse pela popularização da Ciência ainda não
tenha se desenvolvido adequadamente nos cursos de Jorna-
lismo mantidos pelas mesmas Universidades", conquanto re-
conheça Marques de Meio que " ... nos últimos cinco anos,
o panorama revelou algumas alterações, com o surgimento de
programas estruturados ou atividades esparsas no campo do
Jornalismo Científico em universidades de São Paulo, a nível
de pós-graduação". 23

Quer-se ilair do que foi exposto que pouco ou quase ne-
nhum sentido tem a formação específica do Jornalista Cientí-
fico em cursos de graduação, pelo menos com a vigente sis-
temática de matérias e disciplinas, insuficientes, em muitos
passos, até para a formação do jornalista operador do fato
corriqueiro, atividade também científica em menor grau de di-
ficuldade, aliada aos entraves estruturais sobreditos da Uni-
versidade, reconhecidos por qualquer pessoa que esteja liga-
da ao ensino acadêmico.

4 - FONTE, CODIFICADOR E RECEPTOR EM
JORNALISMO CIENTíFICO

Para que um receptor ou destinatário comum, a toda hora
matraqueado pelos media que lhe transmitem mensagens do
cotidiano - guerras, sismos, política, economia, polícia, si-
nistros, sociedade etc. - se ligue ao conhecimento da pro-
dução em C & T, torna-se mister que as fontes e os codifica-
dores sejam outros diversos daqueles que geraram os notici-
ários correntes; que estes dois ingredientes sejam mais hábeis,
na terminologia berloriana, do que as fontes e codificadores
do fato corriqueiro, de mais fácil acesso.

Do receptor, com efeito, se espera é que, ao ser con-
venientemente comunicado, reflita, responda e aprenda C
& T. O aprendizado é o verdadeiro escopo da Comunicação,
aqui transubstanciada em ensino, instrução. O receb-edor
está, conseguintemente, na dependência da relação fonte-
clentlsta/coditlcador-Jornalista Científico, nem sempre muito

23) Idem. ibid.
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sobranceira, notadamente nos países de pouca tradição ci-
entífica, onde a massa de receptores não participa do pro-
cesso desenvolvimentista no setor, menos por inexistirem
C & T do que pela ausência de mecanismos de comunicação
especializada.

Importa dizer que a massa está à espera de um bom
acordo entre os dois, de maneira que lhe não implica nada
no trabalho de intermediação, muito embora, de passiva,
passe a atuar ativamente depois de conhecer, contribuindo
decisivamente para a busca, apreensão e aplicação das coi-
sas científicas.

"A Ciência e os fatos relacionados com ela podem e
devem ser difundidos pela sua importância econômica, social
e até política, se, por causa da necessidade cultural que se
tornou o conhecimento científico para o grande público.
Para o American Institute of Physics, deve-se interpretar a
Ciência para o leigo porque a Ciência insere importância
cultural, importância política, importância financeira, impor-
tância moral, importância intelectual e importância social (cf.
Burkett)". 24

"EI Periodismo, lIamado con justa razón el Cuarto Poder,
es una actividad que posee deberes y responsabilidades en
cuanto a su trabajo de informar. Esta labor es un compromiso
y un deber, ya que Ia decisión para el futuro de Ia Humanidad
depende de Ia información con que se cuente". 25

"A Ciência, hoje, não afeta somente um instante do nosso
dia-a-dia, Ela nos persegue, nos policia o tempo todo. Não
nos transformamos em alvos voluntários, toda vez que uma
descarga atômica, sem pedir nossa opinião, começa a plan-
tar lindas partículas em nossos ossos? Temos obrigação de
saber o que nos tramam pelas costas". 26

24) THOMAZ DE ALMEIDA, Gastão - o campo de atuação do [ornalls.
mo científico. In: CONGRESSO IBERO.AMERICANO DE JORNALISMO
CIENTíFICO, 4 e CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO CIEN-
TíFICO, 1., São Paulo, 1982. Memória. São Paulo, Associação Bra-
sileira de Jornalismo Científico, Asociación Iberoamericana de Perio.
dismo Científico, 1984. p , 143-158.

25) PALMA ARAGÓN, Ana Rosa - Proyección social dei periodismo clen-
tifico dentro y fuera de Ias aulas. In: CONGRESSO IBERO-AMERICA_
NO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 4. e CONGRESSO BRASILEIRO
DE JORNALISMO CIENTíFICO, 1., São Paulo, 1982, Memória. São
Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Cientffico, Asociación Ibe-
roamericana de Periodismo Científico, 1984. p. 301-304.

26) ROSTAND, Jean Apud AMARAL, Luiz - Técnica de jornal e periódico.
Fortaleza, Edições U.F.C./ Tempo Brasileiro, 1982.
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Em dúvidas sobre a necessidade da informação, também
sobre Ciência, parece ocioso, até pecaminoso cogitar.

Parece, também, não ser necessário evidenciar que o
papel mais importante dentre a tríade, para fluidez e efetivi-
dade da informação científica, pertence ao codificador.

A fonte, a priorí, interessa a produção da sua ciência, os
testes das suas investigações, os êxitos das experimentações,
preferindo, via de regra, esconder os malogros, embora, em
muitos passos, esses malogros sejam conducentes a outro su-
cesso - como a busca do coque conduziu à invenção da
bomba d'água na Inglaterra, aos primeiros tempos da Revo-
lução Industrial.

"Por motivos diferentes, o homem da ciência tradicional-
mente tem se distanciado, preferindo a clausura e o silêncio
de sua torre de marfim ao contato e ao diálogo. Talvez por
orgulho do seu saber ou por se sentir um incompreendido pela
sociedade a que pertence. Ou por simples necessidade de
afastar-se para, em solitário, melhor refletir, concatenar as
idéias e organizar o raciocínio. Só muito recentemente é que
ele começou a sair de sua carapaça protetora para um tímido
diálogo com as moças e rapazes da imprensa, descobrindo
a tempo, felizmente, que o jornal é um instrumento que a ci-
ência deve aprender a usar - e que a ciência é um campo
que o jornal precisa aprender a explorar". 27

Não raro o cientista é, pelo volume de horas diárias que
dedica ao trabalho, uma pessoa diferente, introvertida, arre-
dia, excêntrica, constantemente vigiado pelos olhos e ouvidos
do Rei, como se dizia eram os sátrapas, para que não venham
suas descobertas e invenções revelar, mesmo inocentemente,
segredos de Estado nem contribuir para o surgimento de pro-
blemas ditos de segurança nacional.

"O cientista, enc!ausurado em sua torre de marfim, su-
jeito a normas éticas da sua profissão, prefere ver seu traba-
lho difundido apenas entre seus pares. Ele tem medo de que
seu trabalho, suas descobertas, sua atividade percam seu ca-
ráter eminentemente científico ao ser divulgado, ele teme ser
incompreendido ou mal interpretado pelo leigo. Embora de-
seje ver sua atividade conhecida, prefere que isto aconteça
somente dentro da comunidade científica a que pertence.
Além disso, experiências próprias ou de outros, que chega-
ram ao seu conhecimento, torna-o cético quanto à veracida-
de, seriedade e até honestidade do noticiário jornalístico.

27) THOMAZ de Alrnelda, Gastâo - op. clt,
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Isto O torna cauteloso e faz com que ele dê crédito limitado
aos artigos de jornal, 'embora os admire como mensageiros
dos acontecimentos importantes.' " 28

No curso deste artigo, pretende-se evidenciar em muitas
passagens a responsabilidade social do jornalista, cuja infor-
mação não pode se divorciar do ensino, pois o que vai a pú-
blico ensina bem ou ensina mal. Embora sem querer, acaba
ensinando ao informar, o que já está suficientemente aceito
junto à sociedade.

Contudo, em se tratando de ciência e, especialmente, da
sua fonte arredia, até com justas razões, aumenta geometri-
camente esta responsabilidade do comunicador. As exigên-
cias de cuidados, de prudência. cautela, sabedoria, cultura e
ética são muito mais cobradas, posto que, além de ser difícil
a intermediação pelo tratamento especial a ser imprimido à
mensagem, como se tranqüilo fosse o relacionamento entre os
três ingredientes, há uma enorme distância entre certos cien-
tistas e determinados jornalistas, talvez mais por defeito nosso,
de codificadores que conhecemos maios elementos da es-
trutura a codificar, do que da fonte, que tem jurisprudência de
deformações que causamos, no decorrer da História, aos seus
informes cuja tradução o destinatário aceitou como certa por
saber menos do que nós. 29 Às vezes, no entanto, a má von-
tade da fonte é tão grande, em vista dos antecedentes, que
acabamos alinhavando a comunicação errada, aceita ascett-
camente pelo público recebedor, o que nos faz perder aquela
fonte por definitivo.

O enclausuramento do cientista e a inabilidade do Jor-
nalista Científico têm sido responsáveis, ao longo do tempo,
pelo grande fosso havido entre a Ciência e o conhecimento
coletivo.

28) AMARAL, Luiz - o que é Jorna'lismo 'Científico Fortaleza, 1984. Pa.
lestra no Seminário sobre Jornalismo Científico, realizada em Forta-
leza sob os auspícios do Conselho Estadual de Desenvolvlrneno Ci-
entífico e Tecnológico/ U.F.C';Sindicato dos Jornalistas no Es.ado do
Ceará, em 23.26/07/1984.

N. do A. - Referido Seminário foi financiado, em parte, pela CAPES e
pelo CNPq.

29) "Certa vez - conta Luiz Amaral - fizeram até um' teste de exa-
tidão' com a Imprensa. Diversos cien'lstas redigiram um press release
sobre a descoberta de fósseis no período de três décadas. Mais tarde,
o paleon:ologista George Simpson, um dos redatores responsáveis,
fez um estudo de aproximadamente 100 reportagens publicadas sobre
o assunto, baseadas no texto original. O resultado foi desanimador:
o índice de exatidão e de fidelidade foi extremamente baixo" Luiz
Amaral - O que é Jornalismo Científico, op. cit).
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Não queremos, nem convém esconder, que a inculpação
nesta pendência altamente prejudicial ao acervo cultural do
país nos cabe em grande parcela, pelos defeitos de formação
universitária, pela incúria nas leituras para-acadêmicas, pela
desídia e omissão de nossas observações não conferidas, pelo
entendimento deturpador ou, até, em razão do desconheci-
mento do verdadeiro papel do jornalista, máxime em se fa-
lando de Ciência.

A jornalista Neyde Eleutério, de Belo Horizonte, em sua
qualificada contribuição ao 19 Congresso Brasileiro de Jorna-
lismo Científico e 49 Congresso Iberoamericano de Jornalis-
mo Científico, São Paulo, 1982, cuja leitura recomendamos,
arrola quatro fatores negativos na veiculação de fatos da Ci-
ência, os quais julga como os mais freqüentes e de maior
impacto: 1 - má formação humanística e falta de cultura geral
dos formandos em cursos de Comunicação Social; 2 - infor-
mação incorreta das fontes; 3 - autocensura da informação
científica, e 4 - falta de preocupação com a informação ci-
entífica (desinteresse dos veículos).

Juntamo-Ihes o retraimento das fontes, a desconfiança do
cientista em relação ao jornalista e o desvirtuamento proposi-
tal da informação pela fonte.

Não queremos demonstrar, a toda hora e urbi et orbi, a
inabilidade dos bacharéis egressos das escolas, até porque
nos incluímos nessa aléia, com maior responsabilidade, pois
lecionamos em escola do gênero. Ademais, já o dissemos an-
tes, aqui não cabem generalizações. Bom percentual dos nos-
sos bacharéis está em postos de comando dos nossos jornais
e emissoras de rádio e televisão. São donos de agências pu-
blicitárias, editores de livros, autores de compêndios e arti-
gos científicos sobre Comunicação, donos de jornais, parla-
mentares, assessores de Comunicação de órgãos do Governo
e de empresas, professores e noutras posições de destaque
no cenário nacional, ganhando experiência e cultura prática
que só o batente pode fornecer.

Outro dia, por dever de ofício do Magistério, fomos a um
jornal da nossa Cidade e, em lá chegando, quase sacamos
do Diário de Classe para fazer a chamada, parafraseando a
mestra Adísia Sá, tal era a quantidade de ex-alunos na reda-
ção - repórteres, noticiaristas, editores, chefes-de-reporta-
gem etc.

Como estam os em casa, no grupo de dentro, temos de
ser sociáveis e nos abrir de coração para nossos problemas;
obrigamo-nos a mostrar a nudez do Rei e corrigir as incoerên-



cias, do tipo desta que Neyde C. Eleutério serve-se de relatar:
" ... em release redigido por jornalista formado, o espe-

cificamos jornalista formado devido à legislação da categoria,
foi constatada a confusão entre raiva (doença) e cólera (tam-
bém doença). E tal erro primário de noção de saúde estava
evidente, já que foi grafado com todas as letras 'colera mor-
bus' em notícia referente à campanha de vacinação anti-rá-
bica. Vá que o jornalista não saiba o que é 'cólera' ou 'raiva'.
Mas que ele não saiba a geografia da sua cidade é inconce-
bível. E foi o que demonstrou um rapaz recém-formado em
curso de Comunicação de Belo Horizonte, ao confundir o
Teatro Francisco Nunes com o Palácio das Artes. E estas são
as duas maiores casas de espetáculos da cidade. Mais um
exemplo digno de nota: em uma cidade do interior de Minas
houve um assassinato. O delegado do lugar assim registrou o
fato na repartição de Policiamento do Interior:

'O industrial Fulano matou em represália o oleiro Beltra-
no, que o esfaqueara pouco antes'. Redação do repórter: 'O
industrial Fulano matou, na localidade de Represália ... '" 30

E livra um pouco a pele dos bacharéis, geralmente muito
moços, que ganham experiência não só com a instrução for-
mal através de cursos regulares, como pela participação cos-
tumeira em diversas promoções de extensão vinculadas à car-
reira e, muito particularmente, na efervescência da vida nas
redações e nas diligências externas:

"Vale ressaltar que, se tais distorções são comuns nos
egressados (sic) das universidades, elas também existem nos
chamados 'antigos', formados na prática do Jornalismo. Aqui
nos batemos pela maior atualização da classe de modo
geraL" 31

A esse respeito, há poucos dias, no Ceará, um desses
"antigos" escreveu e disse que "dona Fulana deu luz hoje a
três crianças gêmeas". Primeiro, "deu luz a", depois, "a cri-
anças" (é claro!), depois, "gêmeas" (também é muito claro!).

A distância entre a fonte e o codificador é ainda muito
grande. Observa Fabíola de Oliveira, do INPE - São José
dos Campos - São Paulo, que os dois, "quando confronta-
dos, se colocam, não raro, da seguinte forma: os primeiros

30) ELEUTÉRIO, Neyde C. - Jornalismo a serviço da informação clentí,
fica e da educação. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE JORNA-
LISMO CIENTíFICO, 4. e CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO
CIENTíFICO, 1., São Paulo, 1982. Memória. São Paulo, Associação
Brasileira de Jornalismo Científico, Asociación Iberoamericana de
Periodismo Científico, 1984. p. 87-92.

31) Idem, ibidem.
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como agredidos (sempre na defensiva) e os últimos como
agressores (no ataque). O cientista está freqüentemente, preo-
cupado com a maneira que o jornalista irá interpretar suas
palavras e utilizá-Ias numa reportagem (pois é verdade que
muitas matérias sobre C & T são publicadas com erros terrí-
veis) e o jornalista, por sua vez, tem que 'vender' a notícia
sobre assuntos que ele pode, até mesmo, desconhecer com-
pletamente.

Embora a Imprensa brasileira, ou pelo menos o que cha-
mamos comumente 'grande imprensa' (Estado de SP, Folha
de SP, O Globo, etc.) 32 mantenha em seus quadros jor-
nalistas especializados em áreas como Economia, Esportes,
Cultura, Política, Polícia e outras tantas, ainda é muito restri-
to o número de profissionais de Imprensa especializados em
C & T." 33

O quadro, para nossa felicidade, tem-se modificado para
melhor e a tendência é desaparecer esse "abismo de incom-
preensão mútua", como o chama Hillier Krieghbaum, exata-
mente depois de ferida a luta para uma composição entre os
"litigantes", por meio de encontros científicos abertos, quais
sessões brancas da Maçonaria, nos quais os jornalistas, além
da cobertura pura e simples, intervêm, com propriedade e coe-
rência, nas discussões. Foi-se a época em que, para ser Jor-
nalista, bastava ter certa cultura, ser "vivo" e saber a técnica
da notícia - a repisada técnica com a mesma linguagem de
elite, lobrigada por José Marques de Meio como ainda repre-
sentante do discurso de grupos culturalmente melhor dotados.

A participação efetiva dos Jornalistas Científicos em me-
sas de trabalho conjuntamente com os cientistas, do que as
reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia são belíssimos exemplos, tornou-se factível porque os pe-
riodistas tomaram a si a tarefa custosa e dignificante de, em-
bora com algum retardamento, manter a audiência, latente e
intocada até então, a par do que se realiza nos laboratórios

32) Perrnitirno.nos incluir, dentre outros, sob o almagre de "grande Im-
prensa", O Pc'vo e o Diário do Nord ste, no Ceará; Jornal do Com-
mercio e Diário de Pernambuco, no Recife; O Liberal, no Pará; (gran-
de jornal!), e muitos bons jornais da Paraíba, Rio Grande do Norte,
Amazonas ete., e outros do Centro-Sul.

33) OLIVEIRA, Fabíola de - Pontos para um maior acesso à informa,
ção científica e tecnológica. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE
JORNALISMO CIENtíFICO, 4. e CONGRESSO BRASILEIRO DE JOR-
NALISMO CIENtíFICO, 1., São Paulo, 1982. Memória. São Paulo, As-
sociação Brasileira de Jornalismo Científico, Asociación Iberõameri-
eana de Periodismo Científico, 1984. p. 109_111.
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de pesquisa, campos experimontal mnrlnhn d 1101111 11
de Ciência, tratando de acompanhar, codlflc indo I (,( IIV 111
entemente, a linguagem da Ciência, e dando a público o'
acontecimentos que resultem em novos avanços tocnol6gl-
cos a serem incorporados à vida cotidiana.

Vem-nos à evocação um quadro da nossa meninice de
escolar primário, cuja autoria nos foge, nem temos o ensejo
de mencionar, pois não possuímos a fonte, sob o título Coo-
peração. Dois burrinhos amarrados ambos à mesma corda pro-
curam, cada qual, alcançar um feixe de capim. Como a corda
é muito curta, nem um dos dois, por mais que a estiquem,
conseguem chegar ao capim. Depois de enorme esforço, os
dois jumentos "raciocinam" e constatam que será impossível
alcançar a comida. Na seqüência da banda desenhada, da
animação do desenhista os dois são vistos comendo, primei-
ro um monte de capim, depois, voltam, sem nenhum esforço,
embora ainda com a corda a comer o outro feixe.

Esta símile infantil e sábia bem pode espelhar a emergen-
te urgência da união entre cientistas 9 jornalistas científicos.
O Presidente da Asociación Espafíola de Periodismo Cientí-
fico e uma das maiores autoridades internacionais no Setor,
Manuel Calvo Hernando, reúne, para uma cooperação efetiva
no sentido de facilitar a dlvulqação da Ciência - tarefa co-
mum do jornalista 9 do cientista - duas listas de necessi-
dades destes dois ingredientes da Comunicação: 1a - o que
pedem os jornalistas aos investigadores, e 2~ - o que pedem
os cientistas aos jornalistas.

As listas - constantes do artigo Periodismo Científico y
Sociedad, In: Jornalismo Científico - Memória, São Paulo,
1982, cuja leitura carece de ser feita por quem trate do pro-
blema 34 - inclui, dentre outros pontos de semelhante rele-
vância, a solicitação do jornalista de que os cientistas sejam
mais sensíveis, ante a Comunicação e a informação e "aban-
dono definitivo de Ia famosa y tantas veces citada 'torre de
marfi 1." 35
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341) CALVO HERNANDO, Manuel - Periodismo Cientifico y socledad, In:
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE JORNALISMO CIENTfFICO, 4. e
CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO CIENTfFICO, 1., São
Paulo, 1982. Memória. São Paulo, Associação Brasileira de Jornalis-
mo Científico, Asoclaclón Iberoamericana de Periodismo Científico,
1984. p. 181-207.

35) "O trabalho' de persuasão não é fácil, na medida em que o técnico
está de tal maneira habituado à terrnlnoloqla específica que, além
de considerar desnecessária sua tradução, sente freqüentemente como
uma mutilação do seu pensamento qualquer tentativa de simplificação.



No pedido dos cientistas, destacam-se: a difusão de co-
nhecimentos científicos através de exposições adequadas ao
leitor médio (citando o matemático argentino Luís A. San-
taló), a ajuda, às classes dirigentes, no sentido de criarem a
consciência da importância da investigação científica e tec-
nológica na sociedade atual, dando ênfase especial ao tra-
balho que se desenvolve no próprio país (segundo o radioas-
trônomo platino Carlos Versavsky), e o estabelecimento de
uma categoria de jornalistas científicos em particular, com
dedicação exclusiva a este assunto, conforme os críticos lite-
rários e artísticos o fazem correntemente, de modo que dei-
xem de lado as outras atividades. (Consoante o físico porte-
nho, Doutor Santos Mayo, da Comissão Nacional de Energia
Atômica da República Argentina).

'E para um conselho do médico e jornalista científico
(muito antes de ser médico já era jornalista), Presidente da
Associação Brasileira de Jornalismo Científico, que chama-
mos a atenção, no sentido de que as universidades proporcio-
nem oportunidades para aperfeiçoamento de jornalistas pro-
fissionais em Jornalismo Científico, só que entendemos ne-
cessária uma certa iniciação teórica em cursos de pós-gra-
duação em Comunicação aplicada à Ciência.

"E, principalmente, que não se atenham a aspectos teó-
ricos da Comunicação em divulgação científica, mas que se
esforcem na abordagem de um ângulo prático para a forma-
ção adequada desses profissionais.

Como, por exemplo, proporcionar estágios em laborató-
rios de pesquisas e investigações, onde jornalistas e cientistas
por um certo tempo estariam diariamente em contato.

Seria a situação ideal para uma maravilhosa simbiose: jor-
nalistas aprendendo noções e importantes conceitos sobre os
mais diversos ramos da Ciência e os cientistas também rece-
bendo a contrapartida de que o contrato com os jornalistas é
realmente válido para o espaço comum em benefício de toda
a sociedade." 36

Com as providências, adaptáveis às realidades de cada
país, é possível reduzir a distância, ainda considerável, entre
a fonte e o codificador e, mais abissal ainda, entre a Ciência
e o público recebedor.

Há ainda os casos, embora mais raros, de apego à terminologia her-
mética por questão de pura vaidade", queixa-se Enio Campoi, em obra
mencionada mais à frente.

36) ABRAMCZYK, Júlio - op. cito
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4.1 - O Problema da linguagem

Todos conhecemos, mas nunca será ocioso repetir, que
cada meio requer mensagem diferente da de outro meio, cada
público carece de um tratamento diversificado. O tratamento
da mensagem depende, por consequinte, da codificação que
o jornalista eleger, do conhecimento da estrutura da mensa-
gem a transmitir.

Da Ciência, o público desconhece parte do código, di-
zendo melhor, mesmo supondo que conheça o código (língua
portuguesa, por exemplo), é preciso estruturar adequadamen-
te a mensagem. A indústria do Jornalista Científico entra, ai,
na combinação dos elementos da estrutura, tratando a men-
sagem configurada num todo passível de atingir a massa. E,
evidente, não pode estruturar se não conhecer os elementos
da estrutura.

O grande problema que afronta a efetividade da Comuni-
cação é, exatamente, a inadequada estruturação da linguagem
científica que, nem sempre é bem decodificada pelo desti-
natário (neste passo o codificador-jornalista) para repasse
ao outro destinatário (agora o público), justificando a asser-
ção de que a Comunicação é um processo.

Devemos, pois, ter em mente a preeminência do Jorna-
lista Científico bem formado, dedicado especificamente aos
vários setores da Ciência e da Tecnologia, já que "eles são
os únicos profissionais que podem traduzir, em linguagem co-
loquial, a difícil linguagem (pelo menos para os leigos) dos
cientistas.

Como jornalistas, sabemos que qualquer tipo de informa-
ção pode ser transmitida em linguagem clara e objetiva, desde
que, naturalmente, ela seja de interesse para o leitor. I~ evi-
dente que, para traduzir de maneira simples o que muitas
vezes parece complexo, e inatingível, devemos conhecer, mais
do que superficialmente, o assunto sobre o qual escreve-
mos." 37

O reconhecimento da existência do entrave linguagem,
quando mal teci da, é compartilhado pela maioria dos escrito-
res-jornalistas e cientistas, brasileiros e estrangeiros.

Eurípedes Malavolta, citado por Enio Campoi, In: Jorna-
lismo Científico - Memória, São Paulo, 1982, se expressa:

"Esse- é um problema muito sério porque distorce total-
mente aquilo que pretendemos transmitir. Até a Bíblia afirma

37) OLIVEIRA, Fabíola de - op, cito
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que Deus inexiste se a frase for pinçada do seu contexto ...
Quem cobre assuntos científicos deveria fazer um curso es-
pecializado, ter sua própria opinião e poder formar a opinião
de seus leitores. O ideal mesmo seria que o cientista escre-
vesse sobre os temas de suas especialidades, ainda que para
isso tivesse que fazer um curso de Comunicação." 38/39

Ao reconhecer a vastidão do mercado de trabalho em
Jornalismo Científico, Gastão Thomaz de Almeida aconselha
que o profissional se "entrose suficientemente nos meandros
da Ciência sobre a qual pretende escrever, sem perder de
vista seu papel de jornalista, para que não acabe se tornan-
do um cientista medíocre ou um jornalista frustrado", deixan-
do tácita a importância da linguagem. E pergunta a si res-
pondendo com a mesma resposta que todos, em sã consci-
ência, ofereceríamos:

Precisa um jornalista, para tratar com a informação ci-
entífica, se tornar necessariamente um jornalista científico?

Precisa um jornalista entrosar-se numa ciência para es-
crever sobre ela?

Foi "sim" para ambas as perguntas. 40

5 - CONCLUSÃO

A efervescência da movimentação em Jornalismo Cientí-
fico no Brasil, no que respeita à busca de soluções para a efe-
tiva e definitiva política de divulgação dos fatos da Ciência
e da Tecnologia, está a demonstrar que o tema cresceu nas
cogitações dos órgãos públicos e das empresas privadas de
Comunicação que, já hoje, propiciam oportunidades, como
esta agora, de trazer à colação o debate próximo, entre jor-
nalistas e cientistas, inclusive, objetivando o estabelecimento
de estratégias comuns para a materlallzação dos feitos cien-
tíficos a terem circulação entre leigos. Isto já ocorre em pon-
tos isolados do país - São Paulo, Rio de Janeiro e outros
poucos Estados. Porém, os tentáculos dos ideais do CNPq,
CAPES, escolas superiores, órgãos de C & T dos Estados, Sin-

38) CAMPOI, Enio - Jornalismo científico e assessoria de imprensa. In:
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 4,
e CONGRESSO BRASILEIRO DE JORNALISMO CIENTíFICO, 1., São
Paulo, 1982, Memória. São Paulo, Associação Brasileira de Jornalis,
mo Científico, Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico,

1984. p. 113-118.
39? Grifo nosso.
40) THOMAZ DE ALMEIDA, Gastão - op. cit,
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dicatos e Associações de Jornalistas e, de modo especial, da
Associação Brasileira de Jornalismo Científico, já se esten-
dem pelos rincões brasileiros onde existe manancial de pes-
quisa, notadamente nas universidades.

Cresce a bibliografia prática especializada e nota-se, com
nitidez, a crescente organizada da atividade, cujos mentores
perseguem a extinção dos óbices impedientes da sua evolu-
ção configurados nos seguintes problemas básicos, fartamente
referidos em livros e artigos, e aqui tocados rapidamente:
abandono dos cientistas da tão mencionada torre de marfim,
maior interesse dos órgãos de Comunicação pelo assunto e,
mais importante de tudo, adequada escolarização do Comu-
nicador especializado, que elimina problemas de linguagem,
futurologia inconseqüente e sensacionalismo irresponsável.
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