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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho aborda a Biblioteconomia pelo viés da Ciência da Informação. Busca 
aproximar o Jornalismo Científico da Biblioteconomia e da Ciência da Informação através da 
análise da matéria de capa da revista Ciência Hoje com o título “Por que temos pelos e 
andamos de pé” através do contexto da Ciência da Informação. Utiliza conceitos da análise 
documentária e da comunicação científica para construir a aproximação entre o Jornalismo 
Científico e a Biblioteconomia. Relaciona a prática jornalística e a biblioteconômica. 
Esclarece a correlação existente entre as áreas. Mostra a relação entre o trabalho do 
jornalista científico e do bibliotecário. 
 

 

Palavras Chave: Revista científica, jornalismo científico, comunicação científica, 
representação da informação, análise documentária, ciência da informação, 
biblioteconomia. 
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ABSTRACT 

 

 

  

This paper discusses the bias of the Library Information Science. Search approaching the 
Scientific Journalism Library and Information Science by analyzing the field of Science 
magazine cover today with the title " Why do we have by and walk up " through the context of 
information science . It uses concepts of documentary analysis and scientific communication 
to build a closer relationship between the Scientific Journalism and Library Science . Relates 
the practice of journalism and library science . Clarifies the correlation between areas. It 
shows the relationship between the work of science journalist and librarian. 
 

 

 

 

Keywords: Scientific journal, scientific journalism, scientific communication, information 

representation, documentary analysis, information science, librarianship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A curiosidade é uma característica inata do ser humano que o capacita a 

adquirir conhecimento e assim transformar o mundo que nos cerca. Trata-se do 

interesse em desbravar o desconhecido. Resultado disto é a constante observação 

dos fenômenos naturais: o movimento da Terra ao redor do Sol na ciência, a 

descoberta da roda no campo da mecânica e as descobertas de curas na medicina. 

Conforme o aparecimento das doenças, a cura surge através da própria natureza e 

das pesquisas sobre vacinas e drogas sintéticas. Em termos geográficos, foram as 

Grandes Navegações ocorridas entre os séculos XV e XVII que conquistaram “O 

Novo Mundo”, impulsionadas pelo mesmo estímulo. 

Já no século XIX, Miguel Unamuno (1864-1936), romancista e filósofo, 

afirmava que “A ciência tira a sabedoria das pessoas e costuma convertê-las em 

fantasmas carregados de conhecimentos” (VILLAMARIN, 2002). A afirmativa denota 

o profundo mistério no qual algumas informações estão criptografadas. A sabedoria 

popular é transmitida entre gerações. Se de um lado observamos que uma família 

tem o costume de tomar o chá de determinada erva para curar uma dor de 

estômago, de outro existe a indústria farmacêutica que começa a estudar a mesma 

erva até produzir uma fórmula que seja incompreensível para a família que detém 

primeiramente o saber. Todo o conhecimento tácito advindo da experiência que a 

família possui torna-se um “fantasma” representado pela fórmula ilegível com uma 

cientificidade incompreensível para o leigo.  A família que utilizava a erva e a 

manipulava para curar uma enfermidade ignorava os componentes farmacêuticos e, 

possivelmente, a comercialização do medicamento pela indústria farmacêutica. 

Como as bulas de remédio são incompreensíveis para leigos, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) propôs que fossem mais claras ao transmitir ao 

paciente a composição e os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos.  

Verificamos que a ciência tem um paradigma: por um lado, existe o 

conhecimento científico e sua linguagem. Do outro, há o cidadão comum para o qual 

a ciência é feita e que desconhece o jargão científico, mas que detém o 

conhecimento tácito. Neste cenário destaca-se o profissional da informação, seja ele 

jornalista ou bibliotecário, ambos com a missão de traduzir a linguagem científica e 

torná-la inteligível para todas as camadas da população. As duas profissões estão 
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interligadas: enquanto o jornalista deseja tornar pública a descoberta científica ao 

leitor, o bibliotecário tem o intuito de organizá-la e disponibilizá-la ao usuário final 

através dos serviços de informações disponíveis nas bibliotecas e centros de 

documentação. Profissões que lidam com a informação direta e indiretamente e com 

papel fundamental na divulgação científica. O leitor é a razão pela qual o jornal 

existe, assim como o usuário é a motivação que move a biblioteca. Tanto o periódico 

científico quanto o jornal diário são materiais bibliográficos e configuram um caráter 

informativo para a população. Estes itens são tão procurados quanto o tradicional 

livro e compõem o material bibliográfico das unidades de informação.  

As novas tecnologias de informação possibilitaram a expansão da ciência da 

informação. Surgem novos canais de comunicação, aumentando a divulgação do 

conhecimento científico. Urge a necessidade do profissional de informação estar 

apto a fazer a análise dos conteúdos com fins de obter a democratização do 

conhecimento. Neste panorama, observamos que a informação é indissociável da 

tecnologia. Estas novas tecnologias influenciam a busca realizada. Para Ferreira 

(2002), os estudos que se relacionam à abordagem tradicional tendem a analisar o 

comportamento do usuário real ou potencial no tocante ao fato dele se utilizar um ou 

mais sistemas de informação, um ou mais tipos de serviços de informação e 

materiais; é afetado por uma ou mais barreiras ao uso do sistema de informação; ou 

demonstra satisfação com os vários atributos do sistema. O usuário de uma unidade 

de informação, seja ele real (que utiliza efetivamente seus serviços) ou potencial 

(que poderá utilizar em algum momento), e o leitor que visita uma banca de jornal ou 

assina uma revista podem recuperar informação por meio de palavras-chave ou 

através da mediação realizada por um profissional pertencente à uma unidade de 

informação. 

O cenário atual revela que com a internet existe um fluxo de informação 

crescente. Isto implica em maior volume de documentação a ser descrita e 

organizada nos centros de documentação e também no aumento da produção de 

conteúdo jornalístico. Os avanços científicos ocorridos principalmente na última 

década e a própria tecnologia avançando exponencialmente no século XXI 

impulsionam estes avanços que tendem a ir a uma escala crescente. No presente 

trabalho é feita uma reflexão sobre a interligação entre o trabalho do jornalista 

http://www.dgz.org.br/ago09/Art_03.htm#R1
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científico e o bibliotecário, no que diz respeito às sucessivas etapas de 

representação de um dado tema. 

Nas tabelas de áreas do conhecimento do Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq) (ver Anexo A) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (ver Anexo B), observamos que o Jornalismo é uma subárea de 

Comunicação Social, enquanto a Biblioteconomia está inserida na área Ciência da 

Informação, estando no mesmo nível que Arquivologia. A elaboração de um conjunto 

teórico que aproxime o Jornalismo Científico da Biblioteconomia permite considerar 

o processo de representação realizado primeiramente pelo jornalista, ao analisar o 

artigo científico ou fato científico foco de sua matéria jornalística para posterior 

divulgação, com a análise documentária realizada pelo profissional de informação ao 

indexar o conteúdo informacional do referido texto, no âmbito de um centro de 

documentação. 

No panorama atual a informação jornalística é denominada notícia, que intui 

uma “uma informação relevante, de interesse público e que passou por um processo 

de avaliação, interpretação e publicação” (GALARÇA, 2007, p. 4 apud JANUÁRIO, 

2010, p. 161). Ainda segundo Galarça, “o estudo do jornalismo é o processo de 

informação coletiva”. Desta maneira, no contexto jornalístico inserido, sabe-se que a 

informação assume um caráter público e interessa à massa. Beltrão (1992, p. 65 

apud JANUÁRIO, 2010, p. 161) corrobora Galarça uma vez que afirma que “as 

informações públicas são as de que se ocupa o jornalismo e, quando se referem a 

situações atuais e são divulgadas pelos veículos de comunicação coletiva 

denominam-se notícias”. Para Beltrão e Galarça, a informação jornalística pode ser 

definida puramente como a própria notícia. Conforme é mostrado, informação 

abrange fatos históricos, definições, conceitos e objetos de estudo pertencentes 

tanto ao Jornalismo quanto à Biblioteconomia. No entanto, a relação entre as duas 

disciplinas acaba se distanciando no momento quando se refere ao “objeto” 

conhecimento.  

Na Biblioteconomia, a informação em sua essência na geração do 

conhecimento está relacionada ao seu acesso, recuperação e uso efetivo, de forma 

específica, singular, para cada usuário da unidade de informação. Já para o 

Jornalismo, a informação se relaciona com a divulgação de forma quantitativa e 

massiva. Não há a preocupação se a informação noticiada afetará o leitor de modo a 
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gerar conhecimento. O Jornalismo sempre visará a coletividade e a pluralidade de 

seu leitor. Tanto o jornalista quanto o bibliotecário revelam, cada um a seu modo, 

preocupação em dar acesso à informação ao usuário/leitor. 

Sob esta perspectiva, as características informacionais e a finalidade de cada 

campo são essenciais para iniciarmos uma discussão teórica para a exposição dos 

conceitos contemporâneos de informação e suas definições por diferentes teóricos, 

a fim de propiciar a reflexão sobre como foi caracterizada por cada disciplina. Para 

isso, é necessário investigar sua origem e seu objetivo, ou seja, analisar como a 

informação é tratada uma vez que a Biblioteconomia e o Jornalismo apresentam a 

informação como insumo para a realização de suas atividades, que inclui sua 

disponibilização de maneira clara, transparente e inteligível. 

A partir deste contexto, o estudo da informação como objeto tanto da 

Biblioteconomia quanto do Jornalismo Científico mostrará o que tange as duas 

áreas. Enquanto a Biblioteconomia tem a função de tratar a informação com a 

finalidade de formar conhecimento no usuário, o Jornalismo Científico tem a função 

de coletar a informação, também tratá-la, porém para fins de informar à sociedade. 

Os dois campos disciplinares estão intimamente interligados por tratarem a 

informação. 

O estabelecimento da Ciência da Informação como área do conhecimento, 

em comparação com a Comunicação Social, torna-a passível de transformações, 

investigações e pesquisas que fomentem o seu aprimoramento.  O desenvolvimento 

de uma área acontece a partir da comparação e do inter-relacionamento de 

assuntos. No contexto de um mundo globalizado, Bazi afirma que 

 

a informação constitui a principal matéria-prima de toda a sociedade 
e o conhecimento é utilizado na agregação de valor a produtos e 
serviços”, portanto, é imprescindível para a CI que haja uma 
aproximação do Jornalismo Científico e a informação que é divulgada 
e a Biblioteconomia e o conhecimento que é gerado a partir das 
informações disponibilizadas e tratadas com as técnicas da análise 
documentária. (BAZI, 2007, p.2) 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, como marco empírico foi 

selecionada a revista Ciência Hoje pelo fato de sua história inspirar o incentivo da 

aproximação da ciência com a população e se confundir com a história da 

divulgação científica brasileira, uma vez que "é a pioneira no ramo das publicações 
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periódicas dedicadas exclusivamente à ciência – escrita por cientistas e dedicada à 

pesquisa nacional" (CIÊNCIA HOJE, 201-). Assim, a partir dela, surgiram outras 

revistas de divulgação científica, algumas ainda em circulação, como Globo 

Ciência/Galileu e Superinteressante. 

O estudo do tema proposto é justificado pelo contato obtido com a Ciência da 

Informação (CI) durante as primeiras aulas da graduação em Biblioteconomia e 

Documentação da UFF, na disciplina de Fundamentos Teóricos da Informação, 

então ministrada pelo professor Alexandre de Souza. Durante as discussões e 

questionamentos propostos nas aulas era dado o primeiro vislumbre para o 

desenvolvimento de uma monografia que abarcasse o tema e viesse a explorar a 

diversidade temática do campo epistemológico abordado. 

Na graduação, a interdisciplinaridade que envolve esta temática já despertava 

um grande interesse para o campo de estudo. A recente criação do mestrado em CI 

na UFF para profissionais da informação e também com profissionais de diversos 

ramos, despertou o aguçamento da curiosidade sobre as peculiaridades de suas 

vertentes. Seu campo científico é essencialmente dinâmico e cresce a cada nova 

descoberta e a partir do aprofundamento dos estudos sobre suas especialidades, 

que vão desde a mensagem e, como ela é primeiramente transmitida, até o insumo 

que é a própria informação e como ela posteriormente se transformará em 

conhecimento para seu usuário.  

Como futura profissional da informação, pude enxergar a oportunidade de 

contribuir para o tema quando me deparei com o relato da experiência profissional 

da professora Joice Cardoso Ennes na área de Jornalismo. Em seu discurso de 

apresentação foi dado a nós, discentes, uma visão ampla sobre o seu trabalho no 

jornal O Globo, mais precisamente sobre indexação das notícias, com a 

possibilidade de aplicar seus conhecimentos para além da biblioteca e atender seu 

usuário. Além disso, o profissional de informação também participa do processo de 

confecção de um jornal diário, cujo objetivo é informar a sociedade. Com o propósito 

de colaborar com as reflexões sobre a Ciência da Informação no Brasil, elaborei esta 

pesquisa. 

O presente trabalho tem por objetivo geral identificar os aspectos necessários 

para a representação da informação em publicações científicas, com fins de 

recuperá-las. Especificamente objetivamos analisar uma matéria jornalística (texto) 
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publicada na revista de divulgação científica Ciência Hoje, com chamada de capa 

por considerar o tema selecionado relevante para o público leitor, para identificar os 

elementos textuais necessários para uma indexação eficiente. Entendemos que a 

exatidão na indexação interferirá na recuperação da informação de artigo publicado 

em uma revista de divulgação científica. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a realização desse estudo realizou-se um levantamento bibliográfico nos 

periódicos científicos Perspectivas em Ciência da Informação e DataGramaZero. 

Também foram consultados o Portal de Periódicos CAPES, o Scielo e o Google 

Acadêmico, com a utilização das seguintes estratégias de busca: “informação 

jornalística”, “jornalismo científico”, “cientificidade da informação”, “análise 

documentária”, “Ciência Hoje” e “biblioteconomia e jornalismo”. Também 

consultamos o catálogo online da Biblioteca Central do Gragoatá.  

Nos detemos nos artigos de autores contemporâneos, tendo em vista que 

citavam os principais autores da área para dar embasamento a sua posição sobre os 

estudos. Alguns outros autores referenciados mantêm seus posicionamentos muito 

pertinentes e atuais, mesmo que em décadas passadas, sendo considerados e 

citados neste trabalho com o propósito de comparar e expor suas ideias.  

A respeito da escolha do texto jornalístico analisado na parte empírica, 

tivemos o cuidado de selecionar um que estivesse disponível online tanto para o 

assinante como também para o visitante do site da Revista Ciência Hoje. Os 

principais critérios adotados para a seleção foram: apresentar tema atual, título 

inteligível e sua relevância para a ciência. Outro critério foi apresentar ilustrações e 

pelo seu caráter didático. 

Adotaremos no escopo deste trabalho a definição de "artigo" previsto no 

Dicionário de Comunicação: 

 

Texto jornalístico interpretativo e opinativo, mais ou menos extenso, 
que desenvolve uma ideia ou comenta um assunto a partir de uma 
determinada fundamentação. Geralmente assinado, o artigo difere do 
editorial por não apresentar enfaticamente, como este, uma “receita” 
para a questão em pauta, nem representar necessariamente a 
opinião da empresa jornalística. (DICIONÁRIO DE COMUNICAÇÃO, 
2001, p.11) 

 

No que diz respeito à análise do texto, o Jornalismo Científico possui seus 

padrões e princípios estilísticos a serem seguidos, pois “a ideia é que alguns 

princípios básicos sejam seguidos, para fazer com que o texto jornalístico apresente 

um estilo mais vivo e conciso” (VARELA, 2015, p.3). 
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O tempo verbal mais indicado é o da voz ativa. Comumente nos textos 

técnicos, os cientistas irão utilizar da escrita na voz passiva pelo fato de começar 

pelo efeito da ação partindo para a causa. Os verbos são variados e usados de 

maneira precisa. As frases são concisas, assim como possui parágrafos curtos. As 

longas frases são consideras empecilhos para a fácil compreensão, além disso, o 

dinamismo é fator primordial do texto jornalístico e estas frases causam tal efeito 

rítmico, conferindo mais fluidez. Cada parágrafo possui uma nova ideia deixando-o 

menos denso, é utilizado também o recurso de intertítulo no momento de distribuir as 

informações. As abreviaturas são pouco utilizadas para que o leitor não necessite 

consultar várias vezes o sentido das siglas. O intuito do jornalista científico é 

decodificar o texto e siglas causam o oposto. Seu uso excessivo diminui a qualidade 

jornalística. É o mesmo caso das enumerações, indicado somente para fixar o texto, 

usado em dados. 

Na elaboração do texto, o jornalista traduz os termos, para isso os sinônimos 

são usados quando ocorre precisão do mesmo, usados com cautela para não 

confundir o público. Citações são utilizadas como artifício para conferir texto 

verossímel assim como dados estatísticos. Estas técnicas são os critérios para 

selecionar o insumo informacional e transcrevê-la mais fiel à fonte científica. O ideal 

buscado é atrair o leitor sem ser complexo, impressionar para fornecer as 

explicações conforme o texto e desenrolado. Muitos dados são arredondados para 

facilitar o entendimento do leitor, assim “Não se diz que um animal pesa 998,87 kg, 

mas cerca de uma tonelada e assim por diante.” (VARELA, 2015), exemplos são 

dados. O jornalista coloca dados concretos e os que arredonda são considerados 

abstratos. O texto é rico em exemplos. 

A informação tem a preocupação de sempre estar quantificada, com o 

máximo de dados relevantes que o jornalista consegue coletar. Isto torna a notícia 

mais compreensível e confere maior credibilidade. Os dados são sempre 

comparados e são feitas analogias para estabelecer semelhanças entre algo do 

cotidiano e mais conhecido pelo leitor com o texto. Os dados mais difíceis de serem 

interpretados, conseguem ser melhor entendidos a partir do uso de metáforas. 

Varela (2015) ressalta o árduo trabalho do jornalista quando trata uma 

informação científica, devendo ela estar muito compreensível, ilustrada e repleta de 
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dados complementares cuidando para o leitor a absorver da melhor maneira 

possível: 

[...] requer cuidados especiais com as informações adicionais ao texto, que 
devem servir para complementar o entendimento do assunto quando se 
fizer necessário. Como recurso pode-se utilizar os boxes. Úteis para tirar do 
corpo do texto, informações que o deixam pesado ou cansativo ou que 
precisam ser destacadas. [...] As ilustrações são ferramentas de apoio à 
leitura. Entre elas, destacam-se as fotos, figuras, gráficos, infográficos, 
organogramas e outros elementos visuais que podem ajudar a traduzir as 
informações. (VARELA, 2015, p.14) 

 

A totalidade dos elementos descritos, assim como tabelas e etc. possibilitam a 

apresentação dos dados mais significantes de maneira precisa sem maiores 

dificuldades de entendimento. Para o jornalismo científico, elucidar o leitor para 

transformar o texto da maneira mais enxuta e direta possível constituem o objetivo 

da reportagem, sempre contextualizando a informação a ser divulgada. A maior 

preocupação do profissional é facilitar a compreensão do leitor. 

Para identificarmos os aspectos necessários para a representação da 

informação de textos jornalísticos publicados em revistas científicas com fim de 

recuperação, aplicaremos a análise documentária para refletir sobre o conteúdo 

temático do texto jornalístico foco do capítulo sobre marco empírico. A leitura para 

lazer e para informação se diferenciam da leitura documentária uma vez que a 

primeira tem como objetivo o entretenimento, sendo uma atividade 

descompromissada, realizada sem preocupações. Na leitura com intuito de 

informação, o indivíduo busca a notícia com o objetivo de relacionar os 

acontecimentos quotidianos que estão acontecendo a sua volta. As duas leituras se 

diferem da leitura em análise documentária, que é feita pelo indexador. A leitura 

documentária é entendida como uma atividade profissional, que tem o foco de 

analisar o texto com fins relacionados com os objetivos da unidade de informação 

que o custodia. Lancaster ressalta que 

Uma indexação de assuntos eficiente implica que se tome uma 
decisão não somente quanto ao que é tratado em um documento, 
mas também porque ele se reveste de um provável interesse para um 
determinado grupo de usuários. Em outras palavras, não existe um 
conjunto "correto" de termos de indexação para documento algum. A 
mesma publicação pode ser indexada de forma bastante diferente em 
diferentes centros de informação, e deve ser indexada de modo 
diferente, se os grupos de usuários estiverem interessados nesses 
documentos por diferentes razões. (LANCASTER, 1993, p.4) 
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Lancaster aborda sobre a necessidade de tratar a indexação enquanto uma 

tomada de decisão que impacta diretamente as unidades de informação. Desta 

mesma maneira, ocorre a leitura do jornalista quando está analisando um artigo 

científico para transformá-lo em notícia. Na notícia a leitura se reveste de um cunho 

profissional na qual existem os objetivos específicos de tratar a informação para 

transformá-la em notícia. O conteúdo é selecionado através do uso de termos 

científicos que são traduzidos e tornam-se inteligíveis para o público leigo. 

Posteriormente, estas mesmas informações serão recuperadas por um usuário na 

busca em uma unidade de informação. 

No trabalho do bibliotecário existem fatores essenciais citados por Lancaster 

em sua principal obra “Indexação e Resumos” (1993), que norteia o trabalho do 

indexador. Dentre as etapas destacadas pelo autor, podemos apontar o terceiro 

capítulo em que disserta sobre os fatores que interferirão na indexação. Lancaster 

destaca a etapa de análise de assunto, em que o indexador faz uma leitura mais 

superficial para um primeiro contato. Esta primeira leitura é mais prematura e busca 

uma compreensão abrangente do conteúdo do documento, investigando do que se 

trata. Durante esta leitura, o indexador já identifica aspectos a serem analisados no 

documento, incluindo os termos que serão usados na representação para a futura 

recuperação. Nesta análise, é desejável adotar a política de indexação da 

instituição, caso esteja estabelecida, e que será seguida pelo indexador. Na política 

de indexação devem constar todas as diretrizes a serem obedecidas pelo 

profissional da informação. Este documento norteará a tomada de decisão por parte 

do bibliotecário no momento da atribuição dos conceitos e que serão utilizados em 

um futura recuperação da informação. 

Os fatores que interferem no resultado da busca são: a especificidade, a 

exaustividade, a revocação e a precisão. A especificidade diz respeito ao nível de 

abrangência em que um termo da linguagem documentária permitirá especificar os 

conceitos identificados no próprio documento. A quantidade de termos atribuídos 

como descritores do assunto do documento é a exaustividade. É importante ressaltar 

que quanto mais baixa é a especificidade nos assuntos, mais alta é a revocação. A 

revocação é o número de documentos que são efetivamente recuperados no 

sistema. A fórmula que Lancaster propõe consegue mensurá-la através da relação 

entre o número de documentos relevantes recuperados pelo sistema de busca e o 
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número total de documentos sobre o tema. Quando o autor fala sobre precisão 

(relevância) trata da quantidade de documentos que são recuperados para 

atendimento das solicitações encaminhadas. Para a quantidade de termos que 

foram utilizados para descrever um item documental (exaustividade) Lancaster 

(1993) a relaciona com a revocação e também com a precisão do sistema de 

recuperação no qual está inserido o profissional da informação em seu exercício. 

Fujita (2004) aborda a indexação sob a perspectiva do leitor, texto e contexto, 

afirmando que 

O ato de comunicação exige vários elementos: um emissor, a mensagem, o 
receptor e um canal de transmissão comum ao emissor e ao receptor. O 
emissor e o receptor são, respectivamente, quem transmite a informação e 
quem recebe a mensagem. A informação será codificada para ser 
transmitida como mensagem através de um canal e, depois, decodificada 
pelo receptor, que deverá compartilhar o mesmo código do emissor. O 
processo de comunicação permite o retorno da mensagem, pelo receptor, 
enviada ao emissor (feedback) e isso pode apresentar "ruído" por excesso 
de informação transmitida ou "silêncio" por empobrecimento de informação. 
(FUJITA, 2004, p.1) 

 

Fujita afirma que o indexador é o profissional responsável por dar escopo ao 

material que é usado para informar o usuário. A autora entende que a leitura “faz 

parte de uma comunicação maior” (FUJITA, 2004). Assim, a tríade leitor-texto-

contexto está diretamente relacionada ao trabalho do profissional, que por sua vez 

tem em vista o usuário da unidade de informação que realizará a busca e terá seus 

resultados consoantes com o nível de exaustividade e precisão com o qual o 

documento foi indexado.  

Segundo Fujita, o indexador analisará o documento a partir de seu contexto 

psicológico, social e físico. Ele carrega suas crenças e valores, assim como o 

jornalista ao analisar uma descoberta científica. O enfoque da atuação profissional 

do bibliotecário está em manter distância destas interferências o máximo possível, 

uma vez que os serviços que eles prestam à sociedade interferem diretamente no 

alcance das informações. Fujita (2004) defende que 

Este conhecimento profissional, a que nos referimos, não é o conhecimento 
específico de um assunto que o caracteriza como especialista. O leitor 
profissional tem objetivos definidos para a leitura, conhecimentos de 
procedimentos de análise, de estratégias de análise e, sobretudo, de 
políticas de indexação e de demanda do usuário do sistema de informação. 
É preciso, então, que o indexador agregue ao seu conhecimento prévio, 
conhecimentos específicos para a atividade de leitura documentária em 
análise de assunto e isso precisa ser melhor estuda. 

 

Além da análise documentária, também adotou-se na análise da matéria de 
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capa selecionada a orientação para confecção de resumo estruturado de Lancaster 

(1993), adaptando-a para o texto jornalístico publicado em periódico de divulgação 

científica. Com fins de identificar os aspectos a serem adotados na representação, 

destacamos os seguintes categorias a serem consideradas na análise do artigo: 

tema, objetivos, material e métodos, discussão e conclusão.  

A análise do texto jornalístico será feita segundo os critérios apontados no 

Manual do texto para o Jornalismo Científico (2015) associada ao tipo de 

modalidade de análise de discurso denominada análise temática por Minayo (2008, 

p. 316). Segundo a autora, a análise temática se divide em três etapas:  

 1ª etapa - pré-análise - escolha da matéria de capa a ser analisada 

com base nos objetivos e hipótese da monografia;  

 2ª etapa - exploração do material selecionado - a partir do estudo do 

material serão levantados os aspectos a serem destacados por ocasião 

da análise conceitual do documento pelo indexador;  

 3ª etapa - tratamento dos resultados e interpretação - definição dos 

aspectos a serem seguidos na indexação. 

O profissional, tanto bibliotecário quanto jornalista, deve ter conhecimento a 

respeito do documento que está analisando e também das técnicas a serem 

empregadas, sempre buscando os interesses do leitor e do usuário. Esta 

característica implica em trazer seu conhecimento anterior de vida para agregar a 

temática tratada, uma vez que sua experiência reflete no emprego das suas 

habilidades profissionais. Cordeiro (2000) corrobora com este ideal ao afirmar que 

 

Portanto, [...] o conjunto de documentos de um SRI [...] deverá ser 
trabalhado de forma articulada com o conjunto de usuários e o conjunto-
unidade organizacional, além de considerar a condição ´volume` 
documentário. O potencial informativo de um documento [...] não implica 
somente conhecer a tematicidade de tal documento, mas proceder à sua 
análise, sob diferentes pontos de acesso candidatos à indexação seja 
quanto à forma e/ou conteúdo. Este processo de múltipla indexação 
permite que se faça a sua polirrepresentação tentando-se atingir os 
usuários em potencial, ou seja, o uso da informação a posteriori. 
(CORDEIRO, p.87-88) 

 

Cordeiro (2005) propõe em seu estudo que algumas condições devem servir 

de diretrizes para analisar e representar filmes, escopo da pesquisa da autora. 

Disserta sobre a diferenciação na produção de sentido que existe e cita que ele é 

decorrente de um “processo de constituição da subjetividade”, isto é, a “interlocução 
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entre sujeitos e, como tal, o espaço de construção e circulação de sentidos” 

(GERALDI, 1999, p. 96 apud CASTELLO-BRANCO, 2003, p.47). 

Por conseguinte, para analisar corretamente e profissionalmente um artigo 

científico já previamente analisado pelo jornalista, é necessário repetir as condições. 

Este profissionalismo irá almejar uma análise correta que permitirá critério para a 

busca do usuário e facilitar sua busca.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

No desenvolver do estudo, será apresentada a relação interdisciplinar da 

Ciência da Informação. Sua gênese plural e sua relação que já é tão próxima e 

peculiar com a Biblioteconomia e com o Jornalismo Científico, aproximando as 

áreas. 

O capítulo a seguir busca esclarecer o relacionamento existente entre os 

campos do conhecimento enquanto apresenta os conceitos da Biblioteconomia em 

sua concepção, interligando-s com os do Jornalismo Científico. Na seção 

subsequente, a comunicação científica e a divulgação da ciência é posta em 

discussão com o intuito de explicitar a importância do trabalho de traduzir o discurso 

científica para a massa e tornar cada vez mais próximo o cientista da população. 

Esta é a tarefa do jornalista quando escreve uma matéria para uma revista de 

divulgação científica ou do próprio cientista que o faz. A linguagem utilizada na 

divulgação também é objeto de estudo. O bibliotecário também utiliza-se desta 

tradução feita com fins de indexação no sistema. 

Após esta exposição da base teórica, o marco empírico é o da revista de 

divulgação científica “Ciência Hoje”. Nesta parte sua história e relevância no país é 

exaltada. Toda esta importância no cenário social e político brasileiro confunde-se 

com a própria história do Brasil. Assim, a escolha é justificada pelos dados 

apresentados. Em seguida, a matéria de capa que foi selecionada passa por uma 

análise do discurso utilizado pela cientista que a escreveu. Os recursos advindos do 

jornalismo científico são destacados. As técnicas empregadas são expostas, dando 

espaço para as ilustrações que a revista beneficia-se para demonstrar melhor os 

conceitos que passa para o leitor leigo.  

A análise do texto jornalístico é feita para servir de base para a comparação 

com o trabalho indexador do bibliotecário que é apresentado na seção seguinte, a 

da análise conceitual.  

 

3.1 RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COM A 

BIBLIOTECONOMIA E O JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

O pensamento científico implica o conhecimento acerca da compreensão e 

delimitação de cada campo e suas ramificações. Existem ciências que estendem sua 
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complexidade e tocam outro campo, expandindo sua área de atuação, criando novos 

conhecimentos e interagindo com outros saberes para aprofundar suas conclusões 

acerca de determinado tema. 

Refletir sobre estes relacionamentos que ocorrem entre os campos 

epistemológicos requer definir como estão dispostos estes tocantes. Para Le Coadic, 

(1996, p.22) a interdisciplinaridade “traduz-se por uma colaboração entre diversas 

disciplinas que leva a interações, isto é, certa reciprocidade, de forma que haja, em 

suma, enriquecimento mútuo. A forma mais simples de ligação é o isomorfismo, a 

analogia”. Para Garcia (2002) “a interdisciplinaridade é um modo de se trabalhar o 

conhecimento buscando uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns 

dos outros pelo tratamento disciplinar”. Eles ocorrem em diferentes níveis explicados 

e divididos em interdisciplinaridade subdividida em multidisciplinar, transdisciplinar e 

pluridisciplinar.  

Hilton Japiassú (1976) citado por Carlos (2007) conceitua os termos de 

maneira objetiva. Para o autor, a multidisciplinariedade tem como característica uma 

ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. 

Apesar de se tratar de uma ação ainda considerada fragmentada, na medida em que 

não se explora a relação entre os conhecimentos disciplinares e não há nenhum tipo 

de cooperação entre as disciplinas. 

Na pluridisciplinariedade observa-se a presença de algum tipo de interação 

entre os conhecimentos interdisciplinares, embora eles ainda se situem num mesmo 

nível hierárquico, não havendo ainda nenhum tipo de coordenação proveniente de 

um nível hierarquicamente superior. Já a transdisciplinariedade, representaria um 

nível de integração disciplinar além. Trata-se de uma proposta relativamente recente 

no campo epistemológico. Espécie de coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas de um sistema.  

Por sua vez, o conhecimento que o bibliotecário tem por preocupação e 

interesse em gerar no usuário é entendido por Aldo Barreto como “o destino da 

informação que é organizado em estruturas mentais por meio da qual um sujeito 

assimila a “coisa” informação” (BARRETO, 2002, p.19). Conforme sua compreensão 

do conhecimento, o autor coloca que a condição “informação” passou a priorizar a 

geração de conhecimento no indivíduo. Ainda segundo sua linha de raciocínio, ele 

(2002, p.69) afirma que 
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A Ciência da Informação é definida como uma área de conhecimento 
interdisciplinar. Seu objeto de estudo é relativo aos processos de 
transmissão, produção, uso e organização da informação. Ela utiliza 
subsídios oriundos de áreas como a Ciência da Computação, e 
Comunicação para melhor explicar tais processos, e aperfeiçoar o seu 
impacto nas práticas das distintas ambiências informacionais. (BARRETO, 
2002, p.19). 
 

Sob esta perspectiva, Ciência da Informação é considerada como uma ciência 

essencialmente derivada da própria informação, sob a qual irá retirar o insumo para 

suas pesquisas e realizações. Como a informação é base de toda ciência, muitas 

disciplinas apresentarão pontos comuns com a área. Já em sua definição mais 

primitiva, observamos seu principal aspecto destacado. Assim como afirma “a área é 

derivada ou relacionada com a matemática, lógica, linguística, psicologia, tecnologia 

computacional, artes gráficas, comunicação, biblioteconomia e outras áreas”. 

(SHERA, 1997 apud BRAGA, 1995, p. 4). 

No artigo de Borko (1968), intitulado Information Science – what is it?, é 

formulada a clássica definição para Ciência da Informação, refletindo o 

posicionamento daqueles que foram seus primeiros ativos na área de pesquisa que 

estava emergindo: 

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o 
comportamento da informação, as forças que regem o fluxo informacional e 
os meios de processamento da informação para a otimização do processo 
do acesso e do uso. Está relacionada com um corpo de conhecimento que 
abrange a origem, coleta, organização, armazenamento, recuperação e 
interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. 
(BORKO, 1968, p.3) 
 

Esta definição é similar à apresentada anteriormente nas Conferências do 

Georgia Institute of Technology, porém é mais abrangente e coloca em questão 

assuntos como os aspectos aplicados da ciência, e não apenas os campos da 

teoria. Estes iriam posteriormente se tornar um dos delimitadores que explicam esta 

ciência. É importante observar que quando o artigo foi escrito, Borko não teve a 

experiência com os avanços ocorridos nas telecomunicações e na microeletrônica 

após a invenção do personal computer. Apesar disto, o autor tem uma visão 

concernente ao futuro, pois, ao enumerar nove campos de pesquisa para a ciência 

da informação, foca as áreas com as quais a Ciência da Informação tem conexão. 

No ano de 1971, Harmon (apud ROBREDO, 2003, p.66) faz uma revisão de 

literatura em um artigo que apresenta o estudo das diferenças entre a 

documentação e a recuperação da informação, e conclui que 



27 

 

 

 

A ciência da informação é um campo interdisciplinar que inclui tópicos tais 
como ciência do comportamento, classificação, transferência, linguagem e 
linguística [...] e está estreitamente relacionada com a comunicação e o 
comportamento. (HARMON, apud ROBREDO, 2003, p.66) 
 

Na Universidade de Tempere, Finlândia, foi realizada a The First International 

Conference on Conceptions of Library and Information Science no ano de 1991. 

Houve intensas reflexões sobre a área e muito foi discutido sobre o conceito de 

informação, já que esta é seu objeto de estudo. Saracevic (1995) define que sua 

origem deu-se na recuperação da informação, bibliografia e na documentação, uma 

vez que a 

 

Ciência da informação é um campo devotado à investigação científica e à 
prática profissional que trata dos problemas de efetiva comunicação do 
conhecimento e de registros do conhecimento para seres humanos, no 
contexto de usos e necessidades sociais, institucionais e/ou individuais de 
informação. No tratamento desses problemas tem interesse particular em 
usufruir, o mais possível, da moderna tecnologia da informação. 
(SARECEVIC, 1995, p.37) 

 

Assim, fica estabelecido que as origens da Ciência da Informação foram 

observadas na documentação, recuperação da informação e bibliografia. A sua 

interdisciplinaridade natural é manifestada no que tange outras áreas como a 

biblioteconomia, ciência da computação, ciência cognitiva, inteligência artificial e 

comunicação social. É uma disciplina une a compreensão da tecnologia da 

informação com o estudo científico do comportamento humano em busca da 

informação. A Ciência da Informação estuda como processar, organizar, manipular e 

utilizar potencialmente seu potencial de armazenamento, bem como a manipulação 

de dados proporcionais pelo computador. 

Em artigo de 1995, Hjorland e Albrechtsen defendem o conceito de que a 

Ciência da Informação é uma disciplina social mais do que uma disciplina mental 

(cognitiva). Os autores enfatizam a sua natureza social, ecológica e orientada ao 

conteúdo. Assim, Hjorland e Albrechtsen se oporão à abordagem formal que era 

baseada no uso dos computadores, em voga nos anos 1980. Descrevendo algumas 

tendências transdisciplinares recentes com a pesquisa educacional, filosofia da 

ciência, entre outras, os autores mostram uma nova visão do conhecimento, 

comparando as demais abordagens sobre a ciência da informação e apontam 

problemas a serem investigados. O principal objetivo de Hjorland e Albrechtsen é 
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pesquisar a forma como os diferentes domínios do conhecimento afetam o valor da 

informação dos diversos pontos de acesso por assunto nas bases de dados. 

Após a exposição destas definições, é verificada a natureza multidisciplinar da 

Ciência da Informação desde sua gênese. Inserida no âmbito da ciência moderna, a 

área enfrenta o novo modo de produção de conhecimento que envolve diferentes 

mecanismos para gerar e comunicar o conhecimento. Estas relações mostram que a 

informação está ligada de maneira intrínseca à geração de conhecimento na 

população em geral, sendo o usuário da biblioteca ou o leitor do jornal. Embora esta 

pluralidade de definições também implique em divergências de pontos de vista entre 

os estudiosos da área, ela enriquece a visão do campo como um todo e suas 

vertentes. 

Entendemos que as áreas refratam inter-relações em seus dispositivos 

informacionais. As nuances com que cada domínio enxerga a informação, desvela 

tanto sua maneira de lidar com a perspectiva dialógica dos aspectos históricos, 

sociais e tecnológicos, como indica suas “escolhas” na tentativa de consolidação 

como área científica. É uma área multidisciplinar que abrange inclusive a 

comunicação social, na disciplina de jornalismo e a disciplina da biblioteconomia. O 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) define a 

Ciência da Informação como “campo mais amplo de propósitos investigativos e 

analíticos, interdisciplinar por natureza, e que tem por objetivo o estudo dos 

fenômenos ligados à produção, organização, difusão e utilização de informações em 

todos os campos do saber” (CNPQ, 201-). 

Tratando-se de Ciência da Informação e sua atuação, os conceitos melhores 

estabelecidos e mais aceitos sobre as definições sobre a área, tratam a informação 

segundo Le Coadic (2004, p. 4), que a define como "um conhecimento inscrito 

(registrado) em forma escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um 

suporte”. A informação se apresenta em diversos suportes que variam de um objeto 

isolado até um livro, documento, ou outros meios que possam gerar o conhecimento. 

Todos estes fatores em conjunto definirão o tipo de apreensão que a pessoa 

conseguirá obter como resultado. 

Com base na relação da informação e seus processos, vale ressaltar sua 

distinção em três tipos  
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[...] a informação como processo mental – informação como processo – do 
processamento de informação. O processo mediante o qual o sujeito 
transforma informação objetiva em informação subjetiva depende de várias 
conexões cognitivas, pois o indivíduo utiliza dados da própria experiência, 
obtidos do meio ambiente com o auxílio da observação e dados obtidos por 
meio de fontes documentais, para finalmente atribuir significado aos 
conteúdos e gerar informação. BUCKLAND (1991), apud BAZI (2007, p.4) 

 

Sua afirmativa intui que o sentido do termo informação ainda é considerado 

impreciso. A informação trata-se de um objeto utilizado em perspectivas diversas, e 

que pode tentar se aproximar de um sentido ao considerar seus usos, a saber: a 

informação como processo, falando da mudança que a informação causa 

conhecimento do receptor; a informação como conhecimento, ou seja, a percepção 

do conhecimento comunicado mediante esta informação como um processo; e a 

informação como coisa à qual se atribuem os eventos dados e objetos. Assim sendo, 

Buckland considera que a informação como coisa configura-se a representação em 

termo de uma codificação da informação como tal conhecimento, ao passo que o 

conhecimento em si, por ser particular e subjetivo, não é capaz ser materializável. 

Lançando o famoso questionamento “o que é informação?”, Buckland (1991) 

considera a informação como coisa, definida como “qualquer tipo de evidência”. Esta 

se encontra presente tanto em objetos quanto nos próprios eventos físicos. Na 

mesma proporção que ela é “usada como evidência do aprendizado – como base 

para a compreensão” (BUCKLAND, 1991, p.10). Isto aponta para uma 

transformação em conhecimento que tem um potencial possível de ocorrer, pois, 

diante de seus conhecimentos e experiências prévias, o usuário conseguirá ou não 

ter a capacidade de compreender ou assimilar as informações nelas contidas. 

Ocorre também uma relação com as suas intenções ao buscá-las. 

 O indivíduo apenas poderá adquirir novo conhecimento que vá complementar 

um preexistente caso como sujeito cognoscente e tiver também a tenaz capacidade 

de apreender uma destas evidências informacionais, que por si só e isoladamente 

não possui papel ativo na transformação em conhecimento. Esta função pertence ao 

próprio indivíduo e ele, apenas ele, deverá desempenhá-la. Tudo dependerá do 

contexto e da intenção de quem irá reconhecê-la como evidência, constituindo a 

busca como um processo que irá tornar esta informação como uma coisa, quando 

relevante de representação para um determinado fim, segundo a 

subjetividade/criatividade do indivíduo. Em linhas mais gerais seguindo este 
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entendimento, a informação é encontrada em todas as esferas. Ela também faz 

parte do ambiente da ciência. Neste ambiente, a informação não somente está 

inserida, como é o próprio insumo básico que irá permitir o desenvolvimento 

científico. 

A Ciência da Informação é multidisciplinar e trata os fluxos de informação. 

Informação esta que é o insumo do trabalho do bibliotecário e do jornalista. Para o 

jornalista que está tratando a informação existe uma relação de imparcialidade e um 

tom de grande distanciamento da notícia que são necessários para que suas 

preferências pessoais não deixem transparecer uma tendência para retratar apenas 

um prisma do fato ocorrido. Existe uma tentativa de distanciamento. Sabemos que 

os modelos mentais do indivíduo interferem em toda atividade intelectual. No caso 

dos jornais, há ainda os constrangimentos institucionais, ou seja, quando a linha 

editorial adotada pela empresa jornalística que edita o que deverá ser publicado e 

interfere no trabalho apresentado pelo jornalista. 

Para o Jornalismo Científico, manter distanciamento pessoal do fato a ser 

relatado é fator primordial e permeia uma questão intrínseca da Ética Jornalística 

uma vez que enquanto o profissional trabalha com a expectativa do cientista em ver 

sua pesquisa retratada de maneira íntegra, o Jornalismo busca fatos concretos. 

Questões inerentes a esta mediação que é feita surgem constantemente neste 

trabalho. A ética dos profissionais é extremamente importante. É necessário ter 

precaução ao publicar determinado avanço que ainda está em fase de pesquisa e 

não passar a impressão de ser definitivo. 

O bibliotecário também possui esta questão ao lidar com a indexação dos 

itens documentais que irão compor seu acervo. Ele jamais poderá omitir uma 

informação em detrimento de seu usuário final, pois fere os seus princípios éticos e 

toda a filosofia que embasa a sua profissão, mesmo que de maneira pessoal ele não 

compartilhe das mesmas crenças e valores que serão passados pelo documento em 

questão. Seu intuito é disponibilizar a informação para que o usuário gere 

conhecimento a partir do acesso e processo cognitivo independente. O Código de 

Ética do profissional de Biblioteconomia prevê estas ações. 

Saracevic (1995) afirma que existe uma diferença intrínseca da 

biblioteconomia com a ciência da informação. A primeira tem funções culturais e 

técnicas da própria biblioteca. Já a segunda possui natureza extremamente 
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tecnológica. A relação interdisciplinar que tange as duas áreas dá-se principalmente 

pelo fato da preocupação de ambas em solucionar os problemas da utilização 

efetiva dos registros bibliográficos. Ortega (2004) estabelece uma relação na qual a 

Biblioteconomia origina a bibliografia e fundamenta a documentação. Sabe-se que a 

própria documentação origina a CI com ênfase no acesso à educação, cultura e 

serviços. 

A Biblioteconomia tem uma preocupação essencial que é a de promover o 

acesso. A popularização da ciência ocorre com esta promoção em escolas, centros 

de documentação e bibliotecas. Assim, temos mais uma vez o trabalho do jornalista 

que trata a informação científica interligado ao do bibliotecário que a disponibiliza. 

Com a tecnologia e as novas maneiras de tratar a informação, a Biblioteconomia 

evolui cada vez mais trazendo e agregando novos campos de atuação profissional, 

em conjunto com o jornalismo científico, tem seu trabalho valorizado e enriquecido. 

Ambas as áreas podem contribuir entre si. 

 

3.2 A BIBLIOTECONOMIA 

 

Por conseguinte, a Biblioteconomia é um campo extremamente ligado ás 

origens da humanidade, pois a partir de 3.000 a.C quando o homem começou a se 

organizar em sociedade. A primeira biblioteca surgiu no Oriente Médio. Era a de 

Ebla, na Síria. No ano de 1974 foram descobertos os documentos históricos que 

eram armazenados e organizados. Sua composição era de cerca de 15000 tábuas 

de argila. Elas possuíam uma disposição em estantes de acordo com as diferentes 

temáticas (ciência, administração e literatura). A língua era a eblaíta, diferente do 

idioma sumério. Ortega (2002, p.14) afirma que esta origem é a aceita em detrimento 

da origem em bibliotecas gregas. Etimologicamente o termo “biblioteconomia” vem 

do grego. Ele tem a composição feita por três elementos. São eles: biblíon (livro) + 

théke (caixa) + nomos (regra). Por esta linha de raciocínio, podemos afirmar que ela 

intui um conjunto de padrões pelos quais se organiza livros em um determinado 

espaço. 

As primeiras inovações tecnológicas tais como estradas e a balança já 

demonstram o surgimento de uma evolução sociocultural entre os grupos. Houve 
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então, uma verdadeira revolução urbana que aumentou as riquezas para alguns 

poucos e os Impérios já tinham sua germinação. Conforme Ortega explica: 

 

A revolução urbana, além de ter sido sinônimo de aumento de produtividade 
e acumulação de riquezas nas mãos de grupos minoritários, propiciou a 
divisão social do trabalho, acarretando a estratificação social e a 
organização política, por meio do recrutamento de antigos líderes de guerra 
e religiosos que ocuparam postos de liderança em uma sucessão 
hereditária (ORTEGA, 2004) 

 

Desta maneira, fica clara a complexidade que começava a ser criada a partir 

destas novas maneiras de se organizar em sociedade. Os primeiros Impérios 

começam a se constituir e com eles também vem a evolução da Astronomia, 

Matemática, Arquitetura e são os primórdios dos registros escritos da humanidade. 

Sob esta perspectiva, surge a necessidade de preservação e conservação destas 

novas descobertas e registros que surgem. Com isso, surgem os primeiros projetos 

de bibliotecas e arquivos.  

A famosa Biblioteca de Alexandria é o exemplo mais emblemático, criada com 

o ambicioso objetivo de reunir em suas paredes todo o conhecimento já registrado 

no mundo. É importante ressaltar, que naquela época não havia este entendimento 

moderno de Estado, o habitante da cidade era considerado um cidadão do mundo e 

vivia sob esta visão. A população mais simples vivia em torno da biblioteca sem ao 

menos ter o mínimo conhecimento sobre o que se passava entre suas paredes 

enquanto obtinha sua renda a partir do comércio criado em torno da mesma. Uma 

das razões pelas quais a Biblioteca de Alexandria foi destruída com tanta facilidade 

foi o fato da própria população em massa não ter a compreensão de sua importância 

para sua vida no que tangia o interior de suas paredes. 

 Na Idade Média, a fusão entre religião e política impôs também maior 

controle documental. A igreja detinha o conhecimento da época, mantendo materiais 

da antiguidade clássica fora do alcance do povo. A população era composta por 

pessoas analfabetas em sua maioria até mesmo os monges que copiavam os livros. 

A produção bibliográfica e a ordenação eram feitas pelos monges e eles podem ser 

tidos como os primeiros bibliotecários.  

Entrando em 1440 temos o marco da invenção da prensa tipográfica por 

Gutenberg que revoluciona a produção bibliográfica. O Renascimento cultural e 

científico permite a modificação de valores e a crescente necessidade do homem 
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moderno de buscar conhecimento. As bibliotecas são vistas “templos do saber 

acumulado”. Nesse contexto, nasceu a Biblioteconomia, disciplina encarregada de 

organizar, administrar e cuidar da gestão de livros. 

No final do século XIX aumenta a produção bibliográfica. A pesquisa científica 

e o surgimento de novos suportes criam a necessidade de desenvolver outras 

técnicas para organização da informação. A Biblioteconomia e seu paradigma 

institucional estavam evoluindo nos Estados Unidos. Já a Documentação chegava 

ao seu apogeu na Europa, mas o potencial de visão pacifista de seu mentor se 

esvaiu com a eclosão da II Guerra Mundial. Logo, as preocupações bélicas e 

econômicas eram priorizadas. 

 

3.3 O JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

Quanto ao jornalismo científico, ele objetiva o processo de informação coletiva 

(GALARÇA, 2007, p.4). Propõe informar por meio de notícia definida como “uma 

informação relevante, de interesse público e que passou por um processo de 

avaliação, interpretação e publicação” (GALARÇA, 2007, p.4) 

No que toca o tratamento da informação, o jornalista procede de modo a 

investigar os fatos e apurá-los. Ele também deve proceder de modo a avaliar se 

aquela informação pode ou não ser considerada uma notícia através dos aspectos 

de relevância e interesse para a população. Quando se trata de uma nota positiva 

sob este aspecto, o profissional deve apurar os fatos com exaustão para conseguir 

reproduzir a notícia da maneira mais fidedigna possível. 

A estrutura da notícia é composta por um texto que é característico que deve 

ser observado. Para tal, Varela (20--, p. 9-19) baseado no Guia Prático de 

Divulgação Científica de Malavoy (2005) mostra estas definições. A primeira delas é 

sobre o tema, considerado como o objeto, o que será abordado. Sua escolha é 

importante pois não se pode optar por um tema com grande amplitude pois trará 

prejuízo a escrita. Considerar o público é essencial para conseguir ter uma chamada 

atrativa. Neste ponto, surgem alguns questionamentos propostos: o assunto afetará 

o cotidiano do leitor? Ele refletiu sobre o assunto anteriormente ou ao menos o 

conheceria? Será uma abordagem surpreendente? 

Para o jornalismo científico é extremamente necessário um “fio condutor” que 

ligue os elementos dando lógica para a notícia. O interesse do leitor diz respeito do 
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que pode interferir em suas vidas. Por isso, os jornalistas seguem do particular para 

o geral e do exemplo para a teoria. Os resultados são colocados no começo do texto 

como estratégia para indicar a relevância do assunto. É usada uma estrutura 

cronológica na qual a informação é apresentada de forma sequencial, ou seja, um 

evento leva ao outro. Deste modo, o procedimento usado para o jornalista contar 

sua história consiste em colocar uma questão e respondê-la. Já na estrutura 

demonstrativa, a ideia é desenvolvida com fins de demonstrar algo. A notícia é 

estruturada de modo em que segue apresentando a questão, depois os fatos, 

estatísticas (se houver), dados históricos e finaliza com argumentação. Outra 

estrutura é a analítica, apresentando facetas divergentes de um mesmo problema e 

vários pontos de vistas que irão se contrapor. O assunto é destrinchado e depois 

aprofundado, para ser concluído com solução ou uma perspectiva futura. Por fim, 

temos a estrutura panorâmica, também conhecida como de balanço, que é 

composta por uma visão generalista sobre uma área. É composta por apresentar 

seções, analisando apenas um aspecto do tema, sem argumentação. (MALAVOY, 

2005) 

A abertura contém elementos para atentar o leitor, como uma definição. Na 

contextual, a importância do tema é destacada. Na anedótica, o texto começa por 

uma pequena história. A abertura que interpela o autor provoca reações intrigantes 

sobre a temática, utilizando-se de questionamentos ou contando uma situação 

instigando questionamento. Na abertura impressionista, o leitor é transportado para 

um cenário misterioso, apavorante, etc. Na ficcional é apresentada uma situação 

fictícia, onde se lança mão do imaginário para começar. Com a interrogativa é feito 

com uma questão ou resposta sobre o assunto. (MALAVOY, 2005). 

A conclusão da notícia merece um tratamento especial, pois serve para 

impactar o leitor da notícia. Pode ser usado o artifício de uma frase de efeito ou até 

mesmo uma palavra, cuidando para não ser alarmista. Um modo de perfazer a 

tentativa de extensão do assunto da pesquisa apresentada é colocar referências e 

links no fim para este estímulo ou retomar o elemento que foi usado para começar a 

matéria. (MALAVOY, 2005). 

A Biblioteconomia e o jornalismo científico estão intrinsecamente ligados pelo 

fato da informação ser o insumo básico das duas áreas. Esta informação pode estar 

relacionada aos dados históricos, conceitos, fatos e novas descobertas. É de suma 
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importância ressaltar o quanto pode existir de contribuição para as duas áreas e que 

pode existir uma relação de complementação entre elas. Todas utilizam técnicas já 

estabelecidas para conseguir o insumo do documento. Esta obtenção pode ser 

facilitada quando as áreas contribuem e acrescentando conhecimento. 

Os jornalistas organizam a informação, realizam seu tratamento enquanto 

selecionam a notícia e os veículos de comunicação tem o papel de disseminar estas 

informações. Com a preocupação com o acesso a informação, o bibliotecário tem a 

intenção de tornar acessíveis as informações que são previamente examinadas pelo 

jornalista e a trata novamente para promover o acesso. A partir deste panorama, 

requerem-se profissionais habilitados para não desperdiçar o tempo disposto no 

meio jornalístico, evitando que o mesmo trabalho seja realizado mais de uma vez e 

sem necessidade. 

A partir deste panorama contemporâneo estabelecido, as autoras Nascimento 

e Sommer (2005, p.428) afirmam que  “muitas informações chegam aos jornalistas o 

tempo todo e eles necessitam absorvê-las rapidamente”.  Esta situação acarreta em 

um grande desperdício de tempo na seleção devido a esta sobrecarga 

informacional. É desta forma que o uso de linguagens documentárias e de 

vocabulários controlados pode ser utilizado para indexar de forma adequada. E esta 

busca vai ficar mais fácil no sentido da recuperação efetuada pelos jornalistas. 

 

3.4 A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A divulgação da ciência é praticada pelos pares, pesquisadores e também 

pelos leigos que pesquisam um determinado tema. Quando uma nova descoberta é 

feita, um cientista escreve um artigo sobre que é publicado em uma revista científica. 

Denominamos esse movimento como discurso científico primário. Esta denominação 

é dada pelo fato deste ter como público alvo o especialista que possui intimidade 

com a linguagem que é empregada. Porém, caso este cientista escreva para uma 

publicação que atenda os diferentes setores da sociedade, como a revista Ciência 

Hoje ou para a seção de um jornal local, o assunto se torna acessível para todo 

O sistema de comunicação científica é estabelecido nas áreas de 

conhecimento e formado pelos cientistas de cada área. Assim, para os profissionais 

da informação, ou seja, os cientistas da informação. As formas de comunicação 

estão cada vez mais fluidas devido à evolução tecnológica e o advento da internet. 
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Os canais de comunicação são classificados como formais e informais. A 

comunicação formal é definida por Caldas como 

 

a comunicação endereçada através dos canais de comunicação existentes 
no organograma da empresa, é derivada da alta administração. A 
mensagem é transmitida e recebida dentro dos canais formalmente 
estabelecidos pela empresa na sua estrutura organizacional. É basicamente 
a comunicação veiculada pela estrutura formal da empresa, sendo quase 
toda feita por escrito e devidamente documentada através de 
correspondências ou formulários. (CALDAS, 2010, p.1) 

A comunicação formal está presente nas academias e nas agências de 

fomento em pesquisa. Em relação à comunicação informal, sua definição consiste na 

espontaneidade sobre a qual é produzida, “é aquela desenvolvida espontaneamente 

através da estrutura informal e fora dos canais de comunicação estabelecidos pelo 

organograma” (CALDAS, 2000, p.1). Outra definição que corrobora este aspecto 

afirma que "sendo todo tipo de relação social entre os colaboradores. É a forma dos 

funcionários obterem mais informações, através dos conhecidos 'boatos e rumores'" 

(WATANABE, 2009 apud CALDAS, 2000). 

Meadows (1999 apud TARGINO, 2000, p. 4) expõe que enquanto a 

população dobra a cada meio século, o número de cientistas duplica a cada 10 anos 

e, por conseguinte, incrementa-se a comunicação científica. Desta maneira, a 

comunicação está sempre sendo ampliada pois cada vez mais pesquisadores em 

potencial estão se formando, e com isso mais publicações serão divulgadas. Em 

vista dos fatos mencionados, Le Coadic afirma 

 

As atividades científicas e técnicas são o manancial de onde surgem 
os conhecimentos científicos e técnicos que se transformarão, depois 

de registrados em informações científicas e técnicas. Mas, de modo 

inverso, essas atividades só existem, só se concretizam, mediante 
essas informações. A informação é o sangue da ciência. Sem 
informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem 
informação a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento. 
Fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a informação 
só interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente. (LE 
COADIC, 1996, p.27) 
 

Tratando-se especificamente da comunicação científica, a troca informacional 

fica restrita aos pares, que são os membros da comunidade acadêmica e científica. 

Apesar do fato da comunicação incorporar outros afazeres relacionados, tais como a 

produção em si e sua disseminação. 
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Para o processo de divulgação científica ser realizado de forma eficaz é 

necessário que os atores sociais possam adequar o comportamento do discurso 

empregado a cada nova situação comunicativa surgida. Divulgar a ciência depende 

do cientista que escreve seus artigos e que utiliza seus procedimentos para elaborar 

sua redação. Assim, o especialista elabora o chamado artigo acadêmico que será 

apreciado pelos membros da comunidade acadêmica. Os cientistas podem enviar 

para a edição da revista uma abreviação da investigação elaborada. A apresentação 

da pesquisa tenta adequar, de certa maneira, a linguagem para alcançar um novo 

público de modo mais acessível. 

O código científico é hermético, porém, o maior cuidado da divulgação 

científica é não permitir que este seja considerado excludente. Se por um lado o 

discurso acadêmico é específico, o jornalista também não pode pecar em excluir 

informações importantes em detrimento do conteúdo para socializar o conhecimento 

para todas as camadas da sociedade. Existe uma linha tênue estabelecida entre 

estes processos que vão desde a produção até a efetiva socialização massiva deste 

saber. A relação entre os cientistas e divulgadores geralmente é conflituosa sob este 

aspecto. 

No Brasil, a divulgação científica tem seu início no ano de 1970, nas reuniões 

anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) a comunidade 

científica se reunia para discutir suas pesquisas e divulgá-las para o público em 

geral. As reuniões tiveram grande repercussão e atraíram milhares de estudantes, 

pesquisadores, professores e a sociedade como um todo.  A popularidade dos 

encontros possuía também um cunho político, pois nos eventos se dava o 

posicionamento da  SBPC e da maioria dos membros que se opunham à ditadura 

militar. 

Em 1980 é a época que marca o início de diversas iniciativas de 

popularização da ciência. Haviam eventos científicos abertos ao grande público. Eles 

se tornaram mais frequentes, novos centros e museus de ciência se espalharam 

pelo país. É quando surgiram publicações dedicadas a divulgar pesquisas para a 

sociedade. Assim, de maneira ainda lenta e gradativa, esse novo movimento foi 

chegando à mídia, e esta começou a dedicar mais espaço nacional a temas 

relacionados com a ciência. Muitos programas de TV já informavam este público 

ainda recente. Os primeiros programas voltados para a divulgação da ciência foram 
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o “Nossa Ciência”, criado em 1979 – transmitido pelo canal governamental de 

educação e interrompido depois de apenas dez emissões –, e Globo Ciência, no ar 

desde 1984. Surge sob este contexto tão variado de debate de ideias, interação e 

interesse inicial da população, o embrião do projeto Ciência Hoje. 

 

Na diretoria regional da SBPC no Rio de Janeiro, desde a gestão do 
neurocientista Roberto Lent, em meados dos anos 1970, já havia se 
consolidado uma estrutura administrativa e participativa de caráter 
multidisciplinar, com um conselho aberto a especialistas de diversas áreas, 
com interesses científicos diversos. Foi nesse contexto tão variado de 
debate de ideias que surgiu o embrião do projeto Ciência Hoje.A posse do 
físico Ennio Candotti, que sucedeu Lent na secretaria regional da SBPC no 
Rio, deu novo impulso à divulgação científica, com a criação de duas 
iniciativas marcantes: o programa Ciência às Seis e Meia – ciclo de 
conferências científicas realizadas em teatros, de caráter participativo, 
voltadas para o grande público – e o lançamento da revista Ciência Hoje. 
(CIÊNCIA HOJE, 2001) 

O aspecto acadêmico inspira um valor social baseado no fato do conhecimento que a 

sociedade investe através dos impostos nas Universidades públicas e nos estudantes que 

mais tarde e durante a graduação já estão produzindo conhecimento e iniciando pesquisas 

que servem para melhorar a qualidade de vida de toda a população. 

Marie-Françoise Mortureux (1988) discorre sobre a necessidade de tornar a 

divulgação científica mais simplificada, pois a concebe como um “meio de difusão 

científica dirigida tanto aos pares como aos não especialistas”. Quando uma 

publicação é direcionado ao público em geral ela pode atingir tanto aqueles que 

detém o manejo dos instrumentos linguísticos cabíveis a sua compreensão, como os 

especialistas da área, como os leigos que não o possuem. 

Mortureux (1998, p.125-126) ainda diferencia a pesquisa, a divulgação e o 

ensino como “finalidades não estanques, mas diferentes pelo essencial: produção de 

conhecimento, formação (de especialistas, ou simplesmente de pessoas 

competentes)”. Esta tríade tem papel essencial na sociedade, quando associadas 

tem a possibilidade de transformar as informações transmitidas em novas 

descobertas que fomentarão o ensino e a pesquisa, posteriormente formando novos 

pesquisadores e pessoas que adquirem maior compreensão da realidade. 

Possuir uma base de conhecimento sólida que sirva para compreensão de 

fenômenos que a ciência explica, as mudanças que eles irão implicar e as suas 

possíveis consequências futuras é de suma importância para a sociedade. É 

necessário que se possa situar avanços científicos e tecnológicos num contexto que 

permita uma participação ativa em debates. O papel de divulgar os avanços e 
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estudos não cabe somente ao jornalista cientifico. Esta é uma tarefa árdua e sabe-

se não ser seu objetivo o de educar a sociedade ou o de ser responsável pela 

educação científica. Esta responsabilidade é da instituição escolar e também do 

bibliotecário quando se propõe a classificar, indexar e disponibilizar de maneira mais 

acessível este conteúdo. 

Marie aborda a “secundaridade” como constituinte da prática de vulgarização 

da ciência. (MORTUREUX, 1985, p. 828). Seu postulado implica considerar a 

paráfrase como um recurso estabelecido ao redor dos termos especializados, e 

também permite comparar o discurso de vulgarização da ciência aos discursos 

científico e pedagógico. Um dos motivos desta ocorrência dá-se pelos conjuntos de 

termos especializados das muitas áreas do conhecimento. Eles são os jargões que 

constituem o principal obstáculo à divulgação científica para o público leigo. 

Mortureux (1985) deixa bem explícita a dificuldade da vulgarização da ciência 

por conta do tratamento terminológico aplicado. Tal tratamento advém do discurso 

da diferenciação entre a vulgarização da ciência, vista sob a ótica de um fenômeno 

social difusor do conhecimento. Para a autora, esta vulgarização diz respeito ao 

objeto de estudo da linguística e tão somente através o estudo do discurso desta 

vulgarização. Outros estudos focados na área estão pondo elementos contextuais 

característicos da comunicação pública em ciência correspondentes as abordagens 

linguísticas. 

Na defesa pela separação da linguagem científica, existe destaque para uma 

oposição entre a linguagem científica e a linguagem “corrente”. (MORTUREUX, 

1985, p. 826). O conjunto teórico composto pela autora compõe uma análise desses 

critérios e consegue tornar possível esta diferenciação entre uma vulgarização e a 

reformulação, pois para Mortureux (1985), o enunciador do discurso-fonte e o 

enunciador do discurso de reformulação são o mesmo, ao passo que o enunciador 

do discurso-fonte e o enunciador do discurso de vulgarização são diferentes. E, 

sendo assim, neste caso específico, irá destar-se que o jornalista traduz a 

informação para o cidadão comum. 

Com a finalidade de exame sobre o aspecto semiótico da vulgarização, que é 

entendido como oposto ao semântico, quando “a língua combina dois modos 

distintos de significância, que denominamos modo semiótico por um lado e modo 

semântico por outro” (BENVENISTE, 1989, p. 64). Esta caracterização por traços 
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metalinguísticos é decorrente da presença de termos especializados nos enunciados 

vulgarizadores. No modo semiótico, a correspondência é feita relativa à própria 

produção do sentido especificado pelo signo. Tem-se assim, que é uma relação 

interna da língua. Porém, temos que o modo semântico tem em seu discurso a 

decorrência do exercício do locutor que coloca a língua para funcionar produzindo 

sentido ao discurso. 

Na metalinguagem especializada o ponto de vista sociolinguístico de 

Mortureux (1982) considera a separação dos especialistas e do público decorrente 

do resultado de uma ideologia humanista tradicional e de uma ideologia moderna e 

tecnicista. Relacionando o interesse sociológico e dos linguistas sobre a 

vulgarização da ciência, Mortureux (1985) conclui que os sociólogos estão 

preocupados com a realidade do discurso e seus impactos sociais e os linguistas 

estão mais interessados no mecanismo de funcionamento de enunciados veículos 

da verdade, e também são compreensíveis pelos interlocutores leigos, definidos 

como – “incapazes, por definição, de entender o ‘jargão’ científico”. (MORTUREUX, 

1985, p. 828). 

Em sua obra, Mortureux exalta o exame linguístico da dupla articulação 

citado, considerando as marcas da enunciação ou a colocação em contato de 

duas línguas – a língua-fonte e a língua-alvo, ou seja, ao “jargão” dos 

especialistas” e o “falar de todos”. (MORTUREUX, 1985, p. 829). Por um lado, 

estão os procedimentos mediante os quais estes próprios se articulam. Logo, de 

forma explícita está o léxico especializado e também vocabulário corrente. Pelo 

outro lado, a análise da colocação posta em contato com uma língua diferente 

pode revelar a possibilidade de verificação deste discurso. Ele irá apagar “marcas 

explícitas de sua articulação e adotar sistematicamente um movimento de vai e 

vem entre as duas”. (MORTUREUX, 1985, p. 829). 

Desta forma, no exame feito pela colocação em contato do vocabulário 

especializado e do vocabulário corrente mostra articulação metalinguística 

explícita. Mortureux (1985) destaca esta distinção entre o tipo de linguagem. A 

própria língua especializada, diferente da língua ordinária revela associar à sua 

concepção de discursiva. Conforme seu discurso e de acordo com a divulgação 

proposta, é analisado o discurso e é efetuado o contato de uma língua-fonte, a 

científica, e uma língua-alvo da sociedade leiga.  
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4 MARCO EMPÍRICO: REVISTA CIÊNCIA HOJE 

  

As publicações científicas brasileiras seguem os critérios da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES que, por sua vez, utiliza um 

conjunto de critérios denominado “QUALIS” para classificar os periódicos de acordo 

com sua qualidade e produção intelectual (TEIXEIRA, 2012, p.421). Esta 

classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e é atualizada 

anualmente. Os periódicos são enquadrados nos seguintes estratos indicativos da 

qualidade: o nível - A1 é a classificação mais elevada, seguida por A2; B1; B2; B3; 

B4; B5 e C, sendo o nível C considerado o menor nível de classificação - com peso 

zero. 

Por ser uma revista de divulgação científica, a Revista Ciência Hoje Online 

(Figura 1) não é submetida à classificação descrita acima. As revistas de divulgação 

científica apresentam algumas características particulares como utilizar linguagem 

diferenciada, com objetivo de aproximar seu vasto público alvo da comunidade 

científica, sendo sua intenção traduzir a linguagem científica e acadêmica para o 

leitor comum, tornando a ciência compreensível ao traduzir o jargão científico. 

 

 

Figura 1 – página da revista Ciência Hoje 

Fonte http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch (acesso em 15/07/2015) 
 

Exemplo disto é que ao acessar o site da Revista Ciência Hoje na web, 

observamos uma janela "pop up" com a campanha sugerindo a doação de uma 

publicação do Instituto Ciência Hoje para uma escola (Ver figura 2). 
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Observamos uma grande diferença em termos de público alvo e termos 

utilizados no periódico científico e na revista de divulgação científica. A revista tem 

como objetivo tornar o conhecimento popular, proporcionar a compreensão de 

informações de cunho acadêmico tornando-o mais palatável para o leitor não 

inserido no universo científico formal ou na comunidade acadêmica em geral. A 

iniciativa de popularização da ciência pela Revista Ciência Hoje intermedia o contato 

do leitor com o mundo do conhecimento desde a tenra idade, e no âmbito da escola, 

permitindo ao aluno interagir com os colegas a respeito de um texto com o qual se 

identificaram com o assunto. Tal dinâmica, fundamentada no interesse mútuo, 

incentiva o interesse pela ciência e o prazer pelo conhecimento. 

 

Figura 2 – Pop up com campanha de doação de assinatura 

Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/instituto-ch/projetos-e-parcerias/campanha-amigo-da-
ciencia (acesso em 15/07/2015) 

 

O expediente da revista é composto pelos seguintes editores científicos: 

● Ciências Humanas e Sociais  -Maria Alice Rezende de Carvalho (PUC-
Rio) e Ricardo Benzaquen de Araújo (IUPERJ - Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro).  

● Ciências ambientais - Jean Remy Guimarães (Instituto de 
Biofísica/UFRJ). 

● Ciências exatas - Ivan S. Oliveira (CBPF - Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas).  

● Ciências biológicas - Andrea Thompson Da Poian (Instituto de Ciências 
Biomédicas/UFRJ).  

 

Conforme o exposto no expediente, a revista é interdisciplinar ao abranger as 

áreas de ciências humanas, biológicas e exatas. Tem um escopo definido sendo 



43 

 

 

publicada mensalmente e também edita a Revista Ciência Hoje das Crianças voltada 

para o público infantil, na qual os editores científicos são Andrea Thompson Da 

Poian (Instituto de Ciências Biomédicas/UFRJ), Jean Remy Guimarães (Instituto de 

Biofísica/UFRJ), Maria Alice Rezende de Carvalho (Iuperj), Marcia Stein (Instituto 

Ciência Hoje), Martín Makler (CBPF), Salvatore Siciliano (Escola Nacional de Saúde 

Pública/Fiocruz), sendo Cáthia Abreu a subeditora. 

As informações sobre o histórico da revista e suas principais características 

foram retiradas do site (CIÊNCIA HOJE, 2015). Historicamente, a Revista Ciência 

Hoje surge como “O projeto Ciência Hoje” em 1982 e, atualmente, representa um 

dos grandes expoentes da divulgação científica no Brasil. 

Foi em 1978, no Rio de Janeiro, que surgiu a ideia de uma revista de 

divulgação científica. Das reuniões entre Roberto Lent, Alberto Passos Guimarães, 

Darcy Fontoura de Almeida, Renato Boschi e Fernando Lefèvre surgiu o documento 

“Ciência Hoje – uma revista de difusão científica”, que "propunha a criação de um 

veículo de divulgação produzido por pesquisadores, dedicado à publicação de 

material de qualidade, sem mitificar a ciência e dando destaque para o trabalho 

realizado no Brasil." (CIÊNCIA HOJE, 2015).  O projeto foi enviado para a avaliação 

de José Reis (1907-2002), médico, pesquisador, jornalista e um dos mais ativos 

divulgadores da ciência no Brasil. Foi José Reis quem incentivou a criação da revista 

e alertou os colegas para as dificuldades que a proposta poderia encontrar: a 

diferença entre as linguagens científica e jornalística, a quase inexistente tradição de 

cientistas brasileiros escreverem para o público leigo, e a falta de disponibilidade de 

colaboradores, além dos custos e as vias de distribuição. Reis pontuou observações 

sobre a política editorial a ser adotada, desaconselhando o modelo do periódico 

Scientific American em prol de uma revista mais politizada, como a francesa La 

Recherche. 

No início do ano de 1982 obtiveram-se os recursos necessários à publicação 

da primeira edição da Ciência Hoje. O detalhamento do projeto foi feito em reuniões 

entre Ennio Candotti, Roberto Lent, Alberto Passos Guimarães e Darcy Fontoura de 

Almeida. A proposta principal era a de conseguir divulgar os diversos campos da 

ciência abrangendo-os sem deixar de promover um debate com embasamento 

político acerca das questões como cidadania, participação universitária e educação. 

Tudo para possibilitar a democratização do conhecimento. 

http://cienciahoje.uol.com.br/instituto-ch/sobre-o-ich/fundadores
http://cienciahoje.uol.com.br/instituto-ch/sobre-o-ich/fundadores
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O lançamento do primeiro número da Revista Ciência Hoje ocorreu na 34ª 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 

julho de 1982 e tinha como assunto principal a poluição em Cubatão (SP) e sua 

associação com progresso tecnológico na região. Percebemos que na primeira 

edição a revista trazia um tema social e perfil pluralista, linha editorial mantida nas 

edições seguintes. O cunho político fazia com que o Serviço Nacional de 

Informações (SNI) censurasse a revista ao proibir que as empresas estatais 

anunciassem na revista. A tiragem de 15 mil exemplares da primeira edição foi 

esgotada, sendo uma nova tiragem de mais 10 mil cópias impressa, o que revela a 

receptividade da publicação pelo público.  

Como o projeto era pioneiro no Brasil, recebeu destaque na mídia nacional. 

No fim de 1982, a Revista Ciência Hoje teve menção honrosa do prêmio José Reis 

de Divulgação Científica, promovido pelo CNPq. 

Tendo suas origens na comunidade científica, a produção era de 

responsabilidade dos próprios cientistas, que promoviam o contato direto entre o 

‘produtor do conhecimento’ e o seu ‘consumidor’. Esta característica da revista se 

mantém nos dias atuais. Apesar de 70% do material publicado hoje seja elaborado 

por jornalistas, o comando segue nas mãos dos cientistas. O grande desafio é o de 

substituir a linguagem hermética dos artigos técnicos por textos mais simples, sem 

perda do rigor científico. O objetivo não era simplificar, mas sim demonstrar como a 

ciência é fascinante e possível de ser compreendida. 

Contemporânea do fortalecimento da divulgação científica no Brasil nos anos 

1980, com a Ditadura Militar, o surgimento da publicação reflete importantes 

modificações que ocorreram na comunidade científica brasileira naquele momento 

histórico singular. O fato da revista ser publicada fomentou o crescimento e a 

profissionalização das iniciativas de popularização da ciência no país. Ao longo das 

últimas três décadas, o projeto Ciência Hoje prosseguiu, cresceu e amadureceu com 

o aumento do interesse em ciência por parte da população incentivada por suas 

publicações que facilitam e estreitam o elo entre o cientista e a população em geral.  

Da ideia original de uma revista de divulgação científica surgiram outras 

publicações, livros, projetos de educação e outras iniciativas de popularização da 

ciência. Em 1986, surgiu um encarte dedicado às crianças, embrião da Ciência Hoje 

das Crianças, com o intuito de apresentar conteúdo científico com abordagem 

http://www.sbpcnet.org.br/site/home/
http://cienciahoje.uol.com.br/instituto-ch/na-midia/primeiros-passos-1982-1984
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adequada às crianças. Posteriormente, em 1990, por meio de um acordo com o 

Ministério da Educação, passou a ser distribuída nas escolas públicas do Brasil. O 

Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE) foi implementado em 2001, 

visando promover mudanças na aprendizagem. O projeto Ciência Hoje também criou 

a coleção de livros Ciência Hoje na Escola, destinada ao ensino fundamental; os 

volumes reúnem artigos e experimentos a serem realizados pelos alunos. 

Na década de 1990, observamos novos lançamentos. Em 06 de abril de 1990, 

o jornal idealizado por José Monserrat Filho passa a se chamar Jornal da Ciência 

Hoje, com circulação quinzenal. Já em 1993, com o avanço das tecnologias de 

comunicação e informação, houve a disponibilização de uma das primeiras 

publicações eletrônicas em hipertexto, a Ciência Hoje Hipertexto (CHH). Seu 

conteúdo era uma síntese das melhores matérias da revista impressa, 

disponibilizado gratuitamente via Bulletin Board System (BBS). O projeto ampliou 

após o lançamento da Ciência Hoje das Crianças Eletrônica, na Bienal do Livro de 

1994, sendo interrompida em 1996. No mesmo ano entrou no ar a primeira versão 

da On-line, e em 2001, a Ciência Hoje de Crianças. Atualmente está disponível no 

site parte do conteúdo das publicações. Houve uma reformulação em 2009 para 

acompanhar a evolução da internet 2.0. Em 2003, essa produção passou a compor 

uma instituição própria, o Instituto Ciências Hoje, uma sociedade civil sem fins 

lucrativos. 

A problemática da diferença na linguagem que atenda às exigências de 

cientistas e jornalistas e também do leitor persiste. Assim como o interesse de que a 

ciência chegue à sociedade de maneira democrática visando o acesso ao 

conhecimento de modo a possibilitar reflexão sobre ele. Atualmente temos cultura de 

jornalistas especializados, acessarem de maneira direta as novidades publicadas em 

uma clara aproximando os dois campos. Assim mesmo, o cientista sempre terá 

papel essencial como uma fonte essencialmente primária do conhecimento. Ele 

serve de norteador da atuação de divulgadores e diretriz para os jornalistas.  

A revista hoje atrelada ao Instituto tem projetos e parcerias com outras 

instituições que favorecem o progresso da ciência em nosso país e continua com 

prestígio e destaque na área não só por ser a pioneira, mas também a mais atuante 

em sua esfera. No próximo tópico, analisaremos a matéria de capa selecionada com 

base em Lancaster (1993) e Minayo (2008). 

http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/pchae
http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/ch-na-escola
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4.1 ANÁLISE DA MATÉRIA DE CAPA 
 

Para analisarmos como se dá a comunicação no âmbito de uma revista de 

divulgação científica, realizamos a análise de um artigo para estabelecer uma 

comparação das características do texto do jornalismo científico com o do artigo 

científico. Dessa forma, objetivamos explicitar essas características de maneira a 

identificar a seleção de palavras utilizadas para substituir o jargão científico. No 

segundo momento da análise, articularemos a análise textual com a análise 

conceitual para demonstrarmos como o bibliotecário seleciona, por sua vez, os 

conceitos a serem identificados e traduzidos para a linguagem em uso pelos 

sistema, e posteriormente usado pelo usuário no sistema de busca. A matéria foi 

analisada sob o aspecto da análise documentária de Lancaster (1993) composta 

pelos aspectos físicos e pelos aspectos temáticos. 

Como exposto anteriormente, a revista de divulgação científica do nosso 

marco empírico é a Revista Ciência Hoje, e a matéria de capa selecionada para 

análise é a intitulada “Por que temos pelo e andamos de pé?”1. Foi publicada na 

revista de número 324, nas páginas 10 a 15, e discorre sobre o ato de andar sob 

dois pés, ou seja, o bipedalismo e suas origens. O recurso de colocar uma pergunta 

como título serve para instigar o interesse do leitor e ir respondendo a questão ao 

longo do texto e colocar mais questões sobre o tema e as ir resolvendo aos poucos.  

Na seção de Carta ao Leitor, que é onde se inicia o conteúdo do interior da 

publicação, nos é dada uma breve panorâmica do tema a ser apresentado, sendo a 

seção assinada pela redação. Nela, fica explícita a estrutura do jornalismo científico 

no tocante a instigar o leitor através da colocação de dúvidas suscitadas pelo 

jornalista e que são de fácil compreensão pelo leitor. No exemplo a seguir podemos 

observar estes questionamentos, como em: “ [...] O que teria provocado esta 

guinada em nossa locomoção?”. Previamente é dada uma explicação histórica sobre 

a origem do ser humano como plano de fundo. Logo a seguir, eles oferecem uma 

resolução e asseguram que esta situação foi favoravelmente essencial para nossa 

existência, “[...] Como resultado, aqui estamos nós” (CIÊNCIA HOJE, 2015, p. 3). 

Já no sumário, a edição tem o cuidado de explicar os conceitos a serem 

apresentados. Na matéria em questão são mostrados aspectos da disciplina da 

                                                           
1
 A matéria está disponível online no site da revista. Disponível em: 

<http://assinaturadigital.cienciahoje.org.br/revistas/reduzidas/324/?revista=324#1/z.> 
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física. Por Lia Queiroz do Amaral. A autora é professor adjunta na área de Física em 

1985 e Professor Titular do IFUSP em 1991. Tem experiência na área de Física, 

com ênfase em Física da Matéria Condensada, atuando principalmente nos 

seguintes temas: cristais líquidos, matéria mole, micelas, vesículas. Além disso faz 

pesquisa em evolução física humana, com trabalhos publicados também nesta área. 

Ou seja, a matéria será redigida por uma cientista que também atua na divulgação 

científica como autora e utiliza todas as técnicas do jornalismo científico, adquiridas 

por experiência em sua atuação. 

A primeira letra do artigo é grafada com capitular e em caixa alta para chamar 

atenção para o assunto em questão. Outro aspecto observação é o uso de imagens 

para ilustrar o título. O artigo apresenta outras imagens, não só para uma melhor 

compreensão do conteúdo, mas também para um melhor arejamento do texto, para 

não torná-lo tão denso no aspecto visual. Em relação aos recursos gráficos 

empregados, o início das seções do artigo é apresentado em caixa alta.. 

A introdução da matéria fica ao lado de uma ilustração. Nela, as diferenças e 

semelhanças entre o ser humano e os ancestrais são expostas de maneira 

simplificada. A proposta do texto é apresentada ressaltando a polêmica da redução 

dos pelos do ser humano. Logo ali, um paralelo é traçado para explicar a relação 

entre o fato de termos menos pelos impactou diretamente em andarmos de pé. A 

abertura da matéria tem uma apresentação que não é um resumo científico. 

Apresenta uma proposta para a resolução desta polêmica. 

Segue então a matéria em si. Nela, a curiosidade pelo assunto é ressaltada e 

o texto é iniciado na primeira pessoa, deixando transparecer a opinião da autora no 

fim do primeiro parágrafo, quando esclarece sobre seu real interesse pela inspiração 

sobre o tema: o livro de Charles Darwin. A autora faz um breve resumo da 

composição do livro e afirma que tem o intuito de resgatar a discussão de Darwin. 

Amaral nos apresenta que o bipedalismo já é estudado por dermatologistas, 

cientistas e antropólogos, e também comprovado pelos estudos dos fósseis, 

denotando a aproximação de espécies. Mantém assim o interesse do leitor a partir 

da narrativa e exaltando sua importância, a autora confronta as informações ao 

abordar sobre estes estudos de maneira crítica e as atualiza. Mostra o consenso 

mais aceito hoje, no qual a evolução ocorre em ambientes mistos e em milhões de 

anos. 
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Assim, é iniciado o primeiro tópico intitulado: “Bipedalismo e Reprodução”. 

Esta técnica dá ritmo ao texto que é estruturado em parágrafos curtos, didáticos e 

simplificados. Mais uma vez as características dos símios e dos humanos é 

explicitada, porém com a utilização de mais termos como “quadrúpede”, quando faz 

referência aos ancestrais primatas e o termo “bipedalismo”, que a esta altura, já está 

subentendido como o ato de andar sob duas pernas feito pelos seres humanos. 

Dificuldades que este fator trouxe são colocadas, não só suas vantagens, 

estimulando a reflexão do leitor.  

No parágrafo seguinte, a autora coloca a sua conclusão do estudo utilizando a 

primeira pessoa: “Os primatas carregam suas crias agarradas aos pelos da mãe. Os 

humanos, porém, não tem pelos para os filhos se agarrarem. Portanto, a única saída 

de sobrevivência da espécie foi carregar os filhos nos braços, uma pressão seletiva 

fortíssima para o andar bípede.” (Ciência Hoje, p. 13). Assim, Amaral explica a sua 

principal hipótese de maneira bem resumida e inteligível. É como o jornalismo 

científico se encaixa, quando o esforço em explicar uma ciência é praticado de 

maneira simplificada e aproxima o leitor da ciência sendo bem sucedido. 

A segunda divisão em que o texto é disposto acontece logo em seguida, com 

o subtítulo “A cria e os pelos”. Mais uma vez vemos a preocupação em explicar um 

mesmo fato exaustivamente mas de maneira dinâmica. Amaral explica ainda sobre a 

linhagem dos primatas e exemplifica as espécies, falando sobre a diferença de 

algumas espécies em que os machos que carregam as crias, e que a nossa 

linhagem, do “Velho Mundo” não o faz. Esta diferenciação entre linhagens não é 

mais explicada pois não é o foco do texto. 

Já no parágrafo seguinte, Amaral volta a falar sobre os primatas de maneira 

mais generalista, abordando a dificuldade gerada pela falta de pelos. Como a 

posição ventral era muito custosa, a locomoção trípede é justificada e apresentada 

através de uma ilustração.  

Após explicar como ocorre o impacto das crias na locomoção dos pais, uma 

nova seção é aberta para explicar esta dinâmica. O subtítulo é “A mecânica do 

processo”, onde a autora, na primeira pessoa, fala sobre a evolução da espécie, que 

é um campo familiar ao leitor, e sobre sua pesquisa. Nesse momento a importância 

da funcionalidade dos pelos é mostrada, e a própria autora descreve a profundidade 

com a qual tratou o tema, citando ainda, que analisou as propriedades dos pelos. De 
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maneira breve, as espécies de pelo são citadas. A autora mostra que notou através 

do seu estudo que a sobrevivência foi maior nas mães com menos pelos que eram, 

portanto, também bipedalistas.  

A última seção do texto apresenta o subtítulo “Evolução filogenética”. Logo no 

início, as relações genéticas são citadas de modo simples e breve, para em seguida 

traçar um padrão básico da evolução. Amaral também aborda a estrutura social das 

espécies relacionadas e sobre as lutas por questões de força no grupo envolvendo 

seleção natural e a dissipação de calor causada pela falta dos pelos. 

Por fim, um balão mostrando a área de atuação em pesquisa da autora é 

colocada e sugestões de leitura com referências bibliográficas é dada. Uma em meio 

físico, e outra na internet com o link. 

 

4.2 ANÁLISE DOCUMENTÁRIA 

 

A etapa de análise documentária de um documento é realizada para garantir 

representação e busca eficientes, com resultados precisos. O profissional da 

informação, bibliotecário, realiza uma leitura técnica do material em busca de 

conceitos que representem o texto. 

Dependendo da política e do tipo da unidade de informação, o estudo pode 

ser feito analisando a capa da revista, o índice2, e o texto em si. Caso seja uma 

biblioteca especializada em física, que dá destaque aos periódicos devido a sua 

atualidade, esta busca seria mais indicada. Em uma biblioteca pública, por exemplo, 

seria mais indicada uma análise mais superficial, privilegiando a generalidade. 

Para tanto, elaboramos a seguinte declaração de assunto que fundamentará 

a identificação de conceitos a serem atribuídos na indexação: 

O texto pretende responder ao questionamento sobre a motivação de 

andarmos sob dois pés e o fato de termos pouco pelo sobre o corpo em 

comparação com os símios, e o que nos diferencia deles na evolução. O objetivo 

do texto é informar o leitor sobre a polêmica do surgimento do bipedalismo, 

oferecendo uma teoria alternativa baseada nos conceitos da física. Embasada por 

Darwin, Amaral apresenta o tema de forma descomplicada e conclui que esta 

evolução ocorreu pelo fato das alterações serem resultado da seleção natural. A 

                                                           
2
 Nas revistas de divulgação científica, o sumário é denominado de índice, ao contrário de seu emprego no meio 

acadêmico. 
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autora nos apresenta que o bipedalismo já é estudado por dermatologistas, 

cientistas e antropólogos, e também comprovado pelos estudos dos fósseis, 

denotando a aproximação de espécies. 

Uma vez que a análise do texto se deu com base no princípio de 

especificidade do documento e tendo em vista uma comunidade usuária ampla por 

ser uma revista de divulgação científica, os conceitos identificados na declaração de 

assunto foram negritados e são: pelo, símios, evolução (das espécies), polêmica, 

surgimento do bipedalismo, teoria alternativa, conceitos da física, seleção natural, 

bipedalismo, dermatologistas, cientistas, antropólogos, estudo de fósseis e 

aproximação de espécies.  

Entretanto, estudando os conceitos pelo prisma do usuário observamos que 

nem todos são pertinentes para serem destacados em um Sistema de Recuperação 

da Informação (SRI). Os conceitos atribuídos na indexação devem ser aqueles que 

efetivamente representem o conteúdo da matéria de maneira mais precisa possível e 

recuperem o documento para o usuário real e potencial.  Dos conceitos sinalizados, 

excluiríamos dermatologistas, cientistas, antropólogos. 

A matéria analisada tem em seu título uma pergunta. Isto impossibilita uma 

indexação apenas por esse aspecto. “Por que temos pelo e andamos de pé?” faz 

referência ao “bipedalismo”, um termo específico que apenas aparece a partir de 

uma leitura técnica feita do texto.  

Apesar do fato de Lia Queiroz do Amaral não utilizar explicitamente o termo 

“evolução das espécies”, o mesmo estaria em destaque como conceito em uma 

biblioteca generalista. Os demais termos destacados podem ser usados no momento 

da busca pelo usuário leigo busca sobre ciência. Para uma unidade de informação 

especializada em Física, a indexação deverá ser feita tendo em vista seu usuário, 

podendo surgir a demanda para termos mais científicos sobre o mesmo tema. 

A partir do exposto, a análise documentária realizada é diferenciada e 

associada ao usuário. A partir da leitura com fins de encontrar os conceitos que 

darão sentido a busca, é necessário contar com o conhecimento prévio do leitor 

técnico sobre o assunto e sobre seu usuário. 

Para poder identificar os aspectos de um texto jornalístico publicado em 

revista de divulgação cientifica, propomos a observação das categorias apontadas 

na parte metodológica: tema, objetivos, material e métodos, discussão e conclusão 
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da pesquisa. Levando em consideração todas estas vertentes é possível destacar os 

conceitos de modo pertinente e inseri-los em um SRI. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O impacto da constante atualização da ciência e tecnologia denota o 

conhecimento científico como primordial mantenedor desta constante.  As formas de 

socialização do saber científico têm ocupado um espaço de cada vez maior 

destaque para estruturar socialmente o mundo contemporâneo. Questões referentes 

ao acesso estão em voga, o trabalho relacionado ao seu controle é investigado para 

valorizar os meios de sua propagação de maneira estratégica. 

É importante que seja observado o vínculo intrínseco entre os Estados e o 

capitalismo moderno e em como ele influencia a maneira não só de “fazer ciência”, 

mas também as iniciativas de divulgação massiva de seus resultados. No panorama 

atual, o saber científico se confunde e associa aos interesses econômicos, políticos, 

culturais e sociais. A Biblioteconomia tem seu caráter institucional que interfere na 

atuação profissional. O Jornalismo segue o mesmo parâmetro com a edição da 

notícia. Os cientistas com suas agências de fomento e patrocínio sofrem estas 

influências. 

Compartilhar com a sociedade é dever da comunidade acadêmica.  Os artigos 

acadêmicos são, antes de tudo, veículos de propagação da ciência. Os cientistas, 

com seu trabalho de investigação e descoberta. Os jornalistas científicos, 

responsáveis pela divulgação midiática da ciência. O bibliotecário pelo incentivo de 

sua popularização através do tratamento realizado em unidades de informação. O 

maior obstáculo, aquém do caráter capitalista do acesso a informação é a linguagem 

empregada. Temos que as características gramaticais e lexicais empregadas pelo 

cientista estabelecem um empecilho que é desconstruído pelos profissionais da 

informação. 

No Brasil, a divulgação científica passa por um entendimento de prática 

discursiva, uma vez em que os significados são compostos articulando intertextos 

amplificados. O discurso científico deve ir além dos limites acadêmicos e perpassar 

para o convívio social com objetivos de pluralizar o conhecimento. Esta ampliação 

pela qual trabalham os profissionais da informação agrega interação de identidades 

do leigo e do cientista com o acesso promovido pela mídia. 

Através do estudo realizado, enquanto comparamos os métodos jornalísticos 

e biblioteconômicos, pudemos observar que o Jornalismo Científico e a 
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Biblioteconomia possuem não só o mesmo objeto de trabalho, que é a informação, 

mas também que ambos utilizam a disciplina da análise documentária, própria da 

Ciência da Informação, para traduzir e transmitir a informação de maneira clara e 

precisa. O jornalista com a proposta de informar o leitor, e o bibliotecário com a 

finalidade de gerar conhecimento ao usuário. 

Concluímos também que é importante na análise documentária de um texto 

de divulgação científica, o profissional de informação ter competências como 

conhecer o tema estudado, ter em vista seu usuário e suas demandas. Outro 

aspecto importante é adotar um método para a análise, como a elaboração de 

declaração de assunto, de modo a não cometer nenhuma omissão no momento da 

identificação dos conceitos a serem atribuídos ao documento. Nesse trabalho, 

adotamos os itens contemplados em um resumo estruturado para melhor elaborar a 

declaração de assunto, para posteriormente destacar os conceitos, evitando assim a 

recuperação de documentos com menor relevância ou não pertinentes à estratégia 

de busca em um sistema de recuperação da informação. 
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ANEXO A 

TABELA DE ÁREAS DO CONHECIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) 
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ANEXO B 

TABELA DE ÁREAS DO CONHECIMENTO DA COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). 

 


