
FRANCISCO ROLFSEN BELDA  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E IMPRENSA 

Um estudo do discurso jornalístico de divulgação científica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dissertação apresentada à Área de Concentração: 
Jornalismo, da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, como exigência parcial 
para a obtenção do Título de Mestre em Ciências da 
Comunicação 
 
Orientação: Profa. Dra. Maria do Socorro Nóbrega 

 
 

 
 
 

SÃO PAULO 
2003 



FRANCISCO ROLFSEN BELDA  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E IMPRENSA 

Um estudo do discurso jornalístico de divulgação científica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada à Área de Concentração: 
Jornalismo, da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, como exigência parcial 
para a obtenção do Título de Mestre em Ciências da 
Comunicação 
 
Orientação: Profa. Dra. Maria do Socorro Nóbrega 

 
 

 
 

SÃO PAULO 
2003 

 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura dos membros da banca examinadora. 
 
 
 
1. ________________________________ 
 
2. ________________________________ 
 
3. ________________________________ 
 
4. ________________________________ 
 
5. ________________________________ 

 
 

 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao Gabriel, meu filho 

 4



Agradecimentos. 
 
À professora Dra. Maria do Socorro Nóbrega, por ter acreditado no 
potencial do projeto de pesquisa, pelas orientações seguras no tratamento 
do quadro teórico e metodológico, pela atenciosa dedicação em todas as 
etapas do trabalho;  

 
À Joice, minha esposa, por dividir comigo as incontáveis tarefas e 
preocupações que envolveram o desenvolvimento da pesquisa;    
 
Aos meus pais, Francisco Miguel e Maria Cristina, e ao meu avô Raphael 
Lia Rolfsen, pelo apoio irrestrito e incondicional que sempre me 
dedicaram, pela colaboração direta em diversas etapas deste trabalho; 

 
Aos professores Dr. José Marques de Melo e Dr. José Raimundo Novaes 
Chiappin, pelas observações enriquecedoras durante o Exame de 
Qualificação;  

 
Aos funcionários e colegas da Escola de Comunicações e Artes (ECA), do 
Instituto de Biociências (IB) e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo, pelo convívio 
estimulante e enriquecedor; 

 
Aos funcionários da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São 
Paulo, pela atenção dispensada durante a seleção e reprodução xerográfica 
das matérias jornalísticas pesquisadas;  

 
A todos que, direta ou indiretamente, participaram deste trabalho, 
especialmente a Rubens Nodari e Luiz Eduardo Carvalho; Marcelo Leite; 
Wilson da Costa Bueno; Ulisses Capozolli; Roberto Medeiros; Bernardo 
Kucinsky; João Morgante; Flávia Natércia;  Celso Falaschi; Marcel Cheida; 
Valderez Gil Junqueira; Ricardo Muzzi e Juliana Polezi; Luiz Rollo; 
Leandro Bertelli Pereira; Mauro Celso Destácio.                

 
 
 

 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo. 

 
O trabalho examina o discurso de divulgação científica sobre alimentos 
transgênicos no noticiário dos jornais “Folha de S. Paulo” e “O Estado de 
S. Paulo”. O primeiro objetivo foi analisar o tratamento de informações 
científicas em campo jornalístico, considerando-se o domínio de 
especialidade. Nesse sentido, a pesquisa buscou aferir, por meio das 
Ciências da Linguagem, até que ponto o discurso jornalístico implica 
adulteração de conceitos referenciais ou deslocamento das variáveis 
metodológicas que condicionam a confiabilidade do conteúdo. Outro 
objetivo foi revelar como enunciados argumentativos incidentes no 
noticiário se relacionam a valores culturalmente atribuídos à atividade 
científica, identificando, com isso, os sentidos assumidos pelos textos 
jornalísticos e, neles, as concepções de ciência dominantes no debate sobre 
o tema selecionado.  
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Abstract 
 
This work examines the scientific divulgation discourse about transgenic 
food in the newspapers “Folha de S. Paulo” and “O Estado de S. Paulo”. 
The treatment of scientific information in journalistic process was analyzed 
considering the area of expertise. The research intents to check, through 
linguistic theory, to what extent the journalistic discourse implies the 
adulteration of referential concepts or the replacement of methodological 
variables which make contingent on the assurance of the content. Another 
objective is to show how argumentative texts are related to values culturally 
attributed to scientific activity, identifying the meanings assumed by the 
journalistic material and, trough then, the conceptions of science that are 
dominant in the debate.     
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Introdução. 
 
 
 
 
 

ssuntos relacionados à alimentação constituem, quase sempre, objeto de debate, 
ainda mais quando envolvem inovação científica, biossegurança, legislação, 
ética e um mercado bilionário em agronegócios. É o que ocorre com os 

alimentos transgênicos, produtos de um processo biotecnológico que consiste na 
transferência de um fragmento de DNA de um organismo qualquer para o genoma de 
um vegetal ou animal receptor. Na esteira das implicações relacionadas à matéria, 
instalou-se um amplo debate público, no qual os veículos de jornalismo impresso 
constituem um foro privilegiado de divulgação e apreciação de informações.  

 A
Nas últimas duas décadas, diversas pesquisas mostraram que a introdução de genes 

específicos no código genético de uma planta pode conferir-lhe, por exemplo, ganhos 
nutricionais ou maior resistência a pragas e herbicidas. Mas ainda é questionada a 
possibilidade de tais alterações produzirem efeitos imprevistos, afetando o ambiente 
natural ou a saúde dos consumidores. Em âmbito paralelo, discutem-se as conseqüências 
da concentração do domínio dessa tecnologia por grandes grupos industriais, bem como 
a definição de critérios de rotulagem que garantam o direito público de informação sobre 
a natureza de produtos transgênicos1. 

O tema é particularmente controverso. Sobre vários aspectos, tanto científicos como 
políticos, ainda se está longe de um consenso: as discussões, travadas sobretudo no 
plano sócio-econômico, refletem uma série de interesses e de valores divergentes. As 
empresas multinacionais voltadas à produção e ao comércio de sementes transgênicas 
defendem seus interesses, vendendo a idéia de que sementes geneticamente modificadas 
podem beneficiar produtores e consumidores. Por outro lado, organizações 
ambientalistas e de defesa do consumidor resistem à adoção dessa nova tecnologia, 
suspeita de ser ecologicamente arriscada e economicamente desvantajosa.  

Por extensão, há ainda um aspecto, digamos filosófico, sobre o qual se levantam 
debates significativos. Trata-se dos “valores não cognitivos” – sociais, econômicos, 
ideológicos – que estariam influenciando as estratégias de pesquisa na área 

                                                 
1 Para um aprofundamento desses aspectos, ver o Anexo 3 desta Dissertação, “Alimentos transgênicos, 
suas bases científicas e aplicações”.  
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biotecnológica.2 Se a atividade científica não é neutra, como se crê, a que valores servem 
suas aplicações? Se não é autônoma, que valores a condicionam? E ainda: até que ponto 
suas aplicações podem ser consideradas geradoras de progresso e bem-estar social? Eis 
algumas das interrogações principais, fatores também determinantes das estratégias de 
comunicação instaladas em torno do assunto.   

Talvez mais que qualquer outro campo de investigação, a engenharia genética trouxe 
às claras a tenuidade da linha que separa interesses públicos e privados em ciência, 
emergindo daí a proposição de uma ética não apenas para a pesquisa científica, mas 
também para sua apropriação e emprego social.  

Apesar de a controvérsia sobre os transgênicos ter chegado à imprensa apenas na 
segunda metade dos anos 1990, os questionamentos que geram são, na verdade, tão 
antigos quanto a própria biotecnologia.  

Já em 1974, um ano após a criação da primeira bactéria transgênica, um grupo de 
pesquisadores publicava na revista “Science” uma carta propondo moratória nas 
pesquisas de engenharia genética até que houvesse regulamentação clara para o setor.3 
Desde então, a expansão da indústria de biotecnologia foi seguida por um movimento de 
desconfiança, tendo a opinião pública como epicentro.  

Setores organizados da sociedade civil passaram a mesclar valores ideológicos e 
argumentos científicos para apontar impropriedades no processo de desenvolvimento e 
comercialização de sementes transgênicas. Nesse âmbito, são duas as objeções principais: 
a) a apropriação desse conhecimento concentraria benefícios entre umas poucas 
corporações detentoras dos recursos necessários para a produção e comercialização, em 
larga escala, desses organismos; b) não haveria garantias de se tratar de uma tecnologia 
segura à saúde humana e do meio ambiente. 

Inserida nesse contexto, a projeção recebida pelo assunto no campo jornalístico (e, 
de certa forma, no campo midiático em geral) não surpreende. Para efeito de 
dimensionamento, bastar ver que em um período de 18 meses, entre abril de 1999 e 
setembro de 2000, nossa pesquisa encontrou mais de 700 textos publicados sobre o 
assunto nos dois principais jornais impressos paulistas.  

No caso brasileiro, essa projeção jornalística dos transgênicos pode ser explicada por 
dois fatores principais, respectivamente associados àquelas objeções: a) o caráter 
estratégico assumido pelos alimentos alterados por transgenética no panorama do 

                                                 
2 LACEY, Hugh. Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso Editorial, 1998. (Especialmente 
o Capítulo 6, “A dialética da ciência e da tecnologia avançada: uma alternativa?”, p.141-160.) 
3 Science, vol. 185, p. 303 apud LEITE, Marcelo. Os alimentos transgênicos. São Paulo: Publifolha, 
2000. 
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agronegócio mundial4; e b) uma certa sensibilidade cultural da sociedade brasileira a 
riscos associados ao controle da natureza por meio da ciência, predisposição que gerou o 
movimento de resistência imposto por grupos organizados, nos moldes do que ocorre 
na maior parte da Europa.      

Seja qual for a dimensão dessas implicações, a divulgação de informações 
relacionadas à matéria tende a cumprir papel central nas decisões a serem tomadas nas 
áreas de política científica, política agrícola e de direitos do consumidor ao longo dos 
próximos anos.  

Convém lembrar que em meados de 2003, quase cinco anos após a instalação da 
polêmica no país, o governo brasileiro ainda não dispõe de uma regulamentação clara 
sobre o assunto5. Ao mesmo tempo, pouco se sabe sobre as reais dimensões e 
conseqüências do plantio de sementes transgênicas contrabandeadas, inseridas na cadeia 
produtiva brasileira sem estudos específicos de impacto ambiental e vigilância sanitária.  

Enquanto isso, nas ruas, populares chegam a confundir alimentos transgênicos com 
medicamentos genéricos, como mostrou reportagem de Moacir Assunção publicada em 
“O Estado de S. Paulo” 6. Apenas uma minoria dos entrevistados sabia o que são 
OGMs, um indício de que as informações dispersas sobre o tema, apesar de em grande 
número, têm sido desencontradas.  

É nesse contexto que se projeta o debate público, no qual cabe à imprensa a 
mediação dos discursos de agentes interessados na matéria e de agentes da investigação 
científica para o estabelecimento de uma consciência bem informada e crítica.   

Desse panorama emergem questionamentos que podem ser assim formulados: Com 
que rigor o conhecimento especializado é tratado nos meios jornalísticos? Sob que 
critérios a imprensa media e valoriza os discursos interessados em ciência? Que 
contribuições são dadas à formação da opinião pública sobre temas científicos? As 
questões são evidentemente muito amplas e exigem, para resposta, uma cultura de 

                                                 
4 Vale lembrar que o Brasil assumiu, em 2003, a posição de maior exportador mundial de soja e o único 
grande produtor capaz de atender à demanda por soja não-transgênica em países importadores da 
Europa e Ásia.    
5 Em abril de 2003 o governo federal baixou uma medida provisória autorizando a comercialização de 
soja transgênica produzida sem autorização legal, no Rio Grande de Sul. O plantio e comercialização 
dessas sementes estão proibidos no país por decisão da Justiça, em caráter liminar, desde 1998, quando 
teve início uma disputa jurídica envolvendo a União, que havia dado parecer favorável à soja 
transgênica, através da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e ONGs que apontam a 
insuficiência de estudos científicos atestando a segurança dos organismos transgênicos.   
6 “Um desafio à educação e aos jornalistas científicos: povo brasileiro quase nada sabe sobre alimentos 
transgênicos”.O Estado de S. Paulo.  21 jul 2001.  

 12



pesquisa sistemática ainda a ser construída. É justamente nessa linha que o presente 
trabalho, em seus limites, busca contribuir.   
 
 

Proposição de pesquisa 
 
A pesquisa aqui relatada sobre o discurso jornalístico de divulgação da problemática 

dos transgênicos partiu de algumas percepções fundamentais, que devem ser desde já 
destacadas por terem influenciado nossas estratégias de investigação.   

Adotamos o pressuposto de que o discurso jornalístico de divulgação científica 
determina-se, basicamente, por três processos centrais: a) a atribuição de interesse 
jornalístico a um tema relacionado ao universo das ciências; b) o relato dos resultados e 
processos de pesquisa a ele associados; e c) sua apreciação à luz de interesses sociais mais 
amplos. De modo geral, esses processos estão respectivamente relacionados às 
estratégias de seleção temática e de angulação da pauta; ao desenvolvimento narrativo 
dos textos; e às significações valorativas que resultam da abordagem do tema.  

Para examiná-los, tivemos o objetivo preliminar de estabelecer um dimensionamento 
estatístico sobre a distribuição e o destaque recebido no noticiário pelas diversas 
unidades temáticas relacionadas aos alimentos transgênicos, considerando-se o aspecto 
sistêmico do assunto, que articula questões de pesquisa biotecnológica, biossegurança, 
ética científica, direitos do consumidor, economia agroindustrial, política científica e 
agrícola, entre outras.  

A partir daí, nos propusemos a analisar alguns mecanismos textuais pelos quais 
informações científicas são reformuladas para efeito de divulgação, de forma a se 
adaptarem às condições da enunciação jornalística e, em última instância, ao repertório 
semântico de públicos não-especializados.  

Para esse trabalho, foi realizado um estudo contrastivo entre segmentos do discurso 
jornalístico e seus referenciais científicos, exame que abrangeu desde questões lexicais, 
referentes à terminologia de divulgação, até processos narrativos mais amplos, 
empregados como representação midiática do universo das ciências. Nesse sentido, 
buscou-se aferir, desde um ponto de vista lingüístico, até que ponto a adaptação do 
discurso científico a uma linguagem mais genérica, nos casos analisados, implicou 
adulteração dos conceitos referenciais ou deslocamento das variáveis metodológicas que 
condicionam a confiabilidade do conhecimento científico.  

Em outra vertente de análise, o noticiário foi examinado a partir de argumentos e 
juízos de valor proferidos por jornalistas ou agentes sociais interessados na questão dos 
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transgênicos, tendo em vista o debate de opiniões instalado na imprensa sobre o assunto. 
Com isso, procurou-se explorar as relações entre esses enunciados e valores indicativos 
das concepções de ciência dominantes nesse discurso de divulgação, com atenção 
especial às associações simbólicas estabelecidas entre temas de aplicação biotecnológica e 
os ideais de progresso e precaução, conforme referências da filosofia das ciências.  

Dentro dessa linha, nossa pesquisa buscou responder às seguintes questões: 
 

• Quais unidades temáticas relacionadas aos alimentos transgênicos recebem destaque 
nos noticiários pesquisados? Em que medida a abordagem jornalística contempla a 
dimensão sistêmica da questão?  
 
• Até que ponto o discurso jornalístico mantém rigor conceitual sobre a ciência? Como 
são tratadas, no texto jornalístico, as variáveis que condicionam a confiabilidade do 
conhecimento científico? 
 
• Quais os sentidos das formas de argumentação inclusas no noticiário sobre a questão 
dos alimentos transgênicos? Que indicam esses enunciados sobre as concepções de 
ciência influentes no discurso de divulgação?  
 

Para organizar o desenvolvimento dessas questões, a dissertação foi dividida em 
cinco capítulos.  

No primeiro, foram elencados alguns pressupostos sobre os fatores conjunturais e 
estruturais que condicionam a construção do discurso jornalístico de divulgação 
científica, desde suas engrenagens básicas de enunciação até seus propósitos enquanto 
segmento de comunicação especializada.  

No segundo capítulo são apresentadas as opções metodológicas da pesquisa e um 
panorama sobre a inserção da temática dos alimentos transgênicos em campo 
jornalístico, mais particularmente sua inclusão nas edições dos jornais estudados.  

O terceiro e quarto capítulos desenvolvem e analisam, respectivamente, processos de 
reformulação lexical e de narrativização associados à transposição de informações 
científicas para a linguagem jornalística.  

O quinto capítulo examina os valores associados à aplicação da tecnologia de 
transgênese, conforme expressos no noticiário, relacionando-os a concepções 
ideologicamente definidas sobre o universo das ciências. 

Em anexo, estão: a) entrevistas realizadas com profissionais especialistas das áreas 
envolvidas no trabalho (alimentos transgênicos; jornalismo científico); b) um texto 
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abordando as bases científicas e as projeções aplicativas da transgenética; e c) fac-símile 
dos textos componentes do corpus que foram especificamente examinados na dissertação.   
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Capítulo 1. 

O discurso jornalístico sobre ciência: 
bases da enunciação 
 

 
 

 
 

studar o discurso jornalístico de divulgação científica implica a definição de 
uma abordagem, uma estratégia de exploração temática. Mesmo reconhecendo 
que esse trabalho não se faz sem algum grau de incompletude, buscamos 

reproduzir, neste primeiro capítulo, o percurso ideológico que resultou na concepção 
que nutrimos sobre a atividade jornalística de reportar e comentar os processos, os 
resultados e as aplicações das ciências.  

E 
Para isso, foi utilizado um arcabouço teórico referencial que sistematizasse saberes 

sobre as lógicas simbólicas e sociológicas dominantes nos campos jornalístico e 
científico, tidos como esferas formadoras do discurso de divulgação. Recorremos, 
sobretudo, às ciências da linguagem e à filosofia das ciências, de forma a se mapearem 
algumas inter-relações mantidas entre as significações do discurso jornalístico e os 
modos de se conceber, nesse âmbito, o conhecimento cientificamente determinado. 

É sabido que questões científicas projetam-se nos noticiários à proporção dos 
impactos e implicações que exercem nas relações sócio-político-econômicas e das 
reflexões que provocam acerca dos valores norteadores do desenvolvimento humano. 
Segue-se o pressuposto de que o público tenha direito a informações que influenciem 
sua vida particular e social, bem como à interpretação de novos dados capazes de 
redefinir saberes estabelecidos ou cuja obtenção tenha envolvido verbas públicas, de 
interesse dos contribuintes.  

Embora haja registros sobre a prática do jornalismo científico na imprensa brasileira 
desde as últimas décadas do século XIX, as primeiras colunas periódicas de ciência só 
surgiram no jornalismo brasileiro durante a década de 1960 e mais uma década seria 
necessária para que a cobertura dessa área começasse a se sistematizar em torno de 
editorias ou seções mais especializadas do noticiário7.  

O estudo da divulgação científica em campo jornalístico requer que se distingam os 
textos produzidos por cientistas, geralmente encaminhados para seções mais específicas 
                                                 
7 FAPESP. A presença da ciência e tecnologia na mídia impressa paulista, p.4 Disponível em: 
http//: www.fapesp.br. Acessado em abr/2003. 
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do noticiário, daqueles produzidos por jornalistas, em diferentes níveis de especialidade, 
conforme descrito em um relatório do Parlamento Britânico sobre o assunto, que 
identifica dois tipos de material sobre ciência divulgado em jornais: 

 
“First, there is the work of science journalists, specialist correspondents writing for the 
inside pages or for specialist science programmes. Their work is usually the product of 
some journalistic research (Boycott, Q714). Science journalists value their reputation for 
accuracy, and often go to some trouble to get the story right. Second, there is the work of 
non-scientific correspondents, whether news staff, politics or environment specialists who 
may find themselves writing about science (British Council, Q533). What may have started 
as a science story, presented with care by a specialist science writer, may became a news 
story, subject to a very different set of values and criteria. Alternatively, a news story may 
throw up a science angle. Either way, scientific material is then handled by the news staff, 
often with no further involvement by the science team.” 8

 
Dessa forma, para efeito de caracterização, o segmento editorial que compõe o 

jornalismo científico deve ser considerado não apenas em função do universo temático 
que aborda (supostamente, o das ciências, das questões científicas), mas também e 
principalmente em função das especificidades de seu discurso ao vincular temas 
generalizados (como alimentação) a processos lógicos e resultados de pesquisa científica 
(como a biotecnológica). Nessa perspectiva, pode haver tanto jornalismo científico nas 
páginas de economia ou esporte, campos sempre influenciados por conhecimentos 
científicos e tecnológicos, quanto nas rubricas específicas de ciências, geralmente 
destinadas à cobertura de acontecimentos do campo científico e suas repercussões mais 
imediatas.  
 
 

1.1 Jornalismo e mediação crítica das ciências 
 
Enquanto prática de mediação ancorada no interesse público, o jornalismo científico 

pode contemplar, em qualquer de suas esferas editoriais, o exercício da crítica social e 
política das ciências. Textos com teor interpretativo, ao unirem relato e comentário 
sobre os fatos e temas tratados, têm, sempre, o potencial de vincular informações de 
atualidade a contextos históricos mais amplos, relacionar fatos a tendências.  

                                                 
8 THE BRITISH PARLIAMENT, Science and the media. In: Science and Technology. Third 
Report. Chapter 7, p. 4-5.  
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Cabe ao jornalista, nesse âmbito, a função de trazer ao leitor conhecimentos extras, 
geralmente associados aos bastidores dos processos de produção, apropriação e 
aplicação de conhecimentos científicos e produtos tecnológicos, comenta-los à luz do 
interesse público, de seus benefícios (seletivos) e seus riscos (irrestritos). Diz-se que, 
dessa forma, o jornalismo de ciência cumpriria enfim um papel educativo: fazer com que 
seus leitores sejam, ao final, capazes de interpretar e tomar posição sobre o tema com 
uma certa dose de autonomia intelectual. 

Nesse sentido é que se pode refutar, desde já, a concepção que atribui ao jornalista o 
limite de relatar os avanços da pesquisa científica e apresentar, ainda que com um estilo 
próprio, suas aplicações potenciais. O espírito crítico que lhe é inerente exige da prática 
jornalística que os discursos oriundos dos produtores de ciência sejam colocados em 
perspectiva, interpretados; o conhecimento que representam deve ter suas implicações 
reveladas, ser contraposto a outras formas de saber e inserido em contextos múltiplos, 
em meio a outros discursos e pontos de vista.  

Mesmo permanecendo as incompatibilidades deontológicas que geram entraves 
diversos nas relações entre jornalistas e suas fontes especialistas, e ainda que se notem 
recaídas conservadoras sob circunstâncias específicas (caso dos EUA após 11 de 
setembro de 2001), o cerceamento à crítica da ciência e de suas aplicações pelo 
jornalismo tem sido minimizado em sociedades democráticas pela participação e a 
influência pró-ativa de grupos interessados nas decisões da política científica. Em geral, 
esses grupos são formados por representantes de empresas empregadoras de tecnologia, 
organismos de defesa da sociedade civil e entidades classistas de pesquisadores 9. 

Havendo liberdade política, a imprensa, e particularmente a mídia impressa, é o 
escoadouro preferencial desse debate, de onde ele tende a se projetar e, assim, se auto-
alimentar. Em campo jornalístico, essa rede complexa de discursos socialmente 
instalados em torno dos conhecimentos científicos é sempre fragmentada e ganha um 
sentido particular a partir da seleção e organização editorial, processos básicos do fazer 
jornalístico. Ou seja, uma vez integrados a esse processo, os atos discursivos dos agentes 
interessados em ciência são reproduzidos de forma a integrar um novo projeto, não mais 
restrito à ciência, mas abrangendo, quando não priorizando, suas formas de afetação do 
mundo.  

                                                 
9 É interessante notar, nesse sentido, que o jornalismo científico experimentou um particular 
desenvolvimento no Brasil após a re-democratização política do país na década de 1980, quando 
cientistas passaram a participar mais ativamente do debate público e, desse modo, também influir nas 
decisões governamentais. (MARQUES DE MELO, José. Quando a ciência é notícia: estudo 
comparativo da cobertura científica na imprensa diária do Rio de janeiro e de São Paulo. Intercom – 
Revista Brasileira de Comunicação, n. 57, jul. a dez. de 1987, p. 26-27) 
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1.2 As bases humanísticas da atividade científica 
 
Na filosofia das ciências podem ser encontradas algumas das principais bases 

formadoras do discurso jornalístico de divulgação científica, já que, em um certo sentido, 
a própria ciência, enquanto método de adestramento cognitivo, decorre dela.  

O pensamento filosófico é o campo de saber que trata da justificação e, em última 
instância, da própria possibilidade de haver uma ciência ou, pelo menos, da possibilidade 
de alguns valores sustentados em torno delas. Afinal, que mais, senão princípios lógicos 
fundamentais tornam possível o estabelecimento de consenso – ainda que negociado e 
provisório – em torno de resultados experimentais referenciados pelo discurso 
científico? Que mais, senão a crença em uma objetividade e uma verdade utópicas, 
levaria gerações sucessivas a investirem tempo e dinheiro em aperfeiçoamentos 
metodológicos capazes de ampliar a base de dados conhecidos da humanidade?  

Nesse debate – que, aliás, tem rendido uma bibliografia interessantíssima10 – 
concorrem, ainda, abordagens sociológicas a respeito das relações de poder mantidas 
entre agentes dos campos científico, econômico e político com vistas à promoção de 
seus interesses por meio do desenvolvimento científico e tecnológico. Problemas como 
os de financiamento das pesquisas científicas e de sustentação institucional dos 
experimentos indicam que os próprios resultados da ciência contemporânea, e portanto 
o seu discurso, são fortemente influenciados por essas instâncias infra-estruturais do 
espectro social.  

A própria decisão sobre o que se pesquisa é, freqüentemente, uma decisão política, 
na medida em que antes mesmo de ser objeto de discussão epistemológica a pauta da 
investigação científica está sujeita a restrições legais e de fomento. Casos como o dos 
alimentos transgênicos, da clonagem terapêutica e da energia nuclear são exemplares 
nesse sentido, tendo levantado, em diversos países, divergências sobre a conveniência de 
se investir em determinadas linhas de pesquisa.    

É impossível que tais relações passem despercebidas em campo jornalístico, este, 
aliás, também constituído de agentes interessados no processo de fabricação e difusão da 
ciência, seja pelo acesso a informações especializadas, pela captação de recursos 
publicitários associados a temáticas específicas ou pelo estabelecimento de relações 
estratégicas com esferas de poder às quais a ciência está submetida.     
                                                 
10 Ver, por exemplo, as obras de Karl Popper, Thomas Kuhn, Larry Laudan, Bruno Latour e Hugh 
Lacey, entre outras citadas neste trabalho.  
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De modo geral, dizer que a produção e a aplicação do conhecimento científico sejam 
em grande parte determinadas pela complexidade dos problemas filosóficos e 
sociológicos referentes ao cumprimento dos objetivos atribuídos à atividade científica é 
o mesmo que reconhecer que esses mesmos objetivos podem variar em função de 
interesses estratégicos. Por isso se afirma que a problemática da ciência enquanto ação 
social é, em última instância, uma problemática política.  

Para alguns pensadores do jornalismo, apesar de óbvia em certo sentido, essa é uma 
compreensão que parece faltar a grande parte da cobertura rotineira de ciências: a 
percepção de que se está lidando com processos politicamente determinados, produtos 
não do “curso natural da evolução do conhecimento” mas sim de estratégias e decisões 
humanas. 

A bibliografia tradicional que trata especificamente do jornalismo científico tem sido 
considerada insatisfatória na exploração dessas vertentes de fundo. As publicações mais 
difundidas ainda são as que se voltam à instrução de profissionais a partir da exposição 
de “desafios” práticos da divulgação de ciência e do relato de algumas experiências bem 
ou mal sucedidas do jornalismo científico11.  

Também recorrentes são os apontamentos sobre a tensão e a desconfiança mútua 
que permeiam as relações entre jornalistas e cientistas. Podemos citar, aqui, três fatores 
que, em parte, podem ser considerados geradores desse impedimento: a 
incompatibilidade cronológica entre o trabalho de pesquisa e o de reportagem;  a 
conseqüente resistência do pesquisador em aceitar generalizações e simplificações 
discursivas empreendidas para a divulgação do conhecimento; a subordinação do 
jornalismo científico à lógica de mercado e não à lógica científica ou acadêmica, à qual 
está ambientado o pesquisador12. 

                                                 
11 Alguns exemplos são CALVO HERNANDO, Manuel. El periodismo científico: Misiones y 
Objetivos. Barcelona: Mitre, 1982; BURKETT, Warren. Jornalismo Científico. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária Editora, 1990; FRIEDMAN, Sharon et alii. Scientists and journalists: reporting 
science as news. Washington: American Association for the Advancement of Science, 1986.   
12 Wilson da Costa Bueno, um dos pesquisadores que têm examinado a função estratégica do 
jornalismo científico em sociedades tecnologicamente dependentes, reconhece que “ao se concentrar 
em fatores intrínsecos ao processo de produção jornalística, ignorando os constrangimentos externos 
que o limitam, esta literatura e os debates que ela suscita não têm permitido uma reflexão mais 
profunda sobre as barreiras efetivamente estruturais à praxis da divulgação científica”, que decorreriam, 
segundo o autor, dos fatores que determinam o controle, o sigilo, o monopólio e a lucratividade 
incidentes sobre a informação científica. (Decifrando o DNA da divulgação científica. In: 
ENCONTRO BRASIL-GRÃ-BRETANHA SOBRE PLANTAS TRANSGÊNICAS: CIÊNCIA E 
COMUNICAÇÃO, 1. Anais... Curitiba: Governo do Paraná/The British Council/CIPAR, 2001, 
p.123) 
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Ressaltam-se, com isso, algumas assertivas básicas já colocadas: que o discurso dos 
agentes científicos, sendo uma instância que exerce e recebe influência social, não é o 
único universo referencial do discurso jornalístico de divulgação. Às chamadas fontes 
científicas soma-se, no discurso jornalístico, uma série de atores sociais que se apropriam 
de trechos do discurso científico para apoiarem publicamente seus discursos, persuasivos 
no sentido de seus interesses. E ao envolver interesses opostos, o debate público 
instalado por esses atores sociais dinamiza, do ponto de vista retórico, argumentativo, o 
noticiário científico, que passa a influenciar, assim, as decisões de política científica.  

Vale lembrar, com isso, que a própria divulgação das ciências através da imprensa é 
também uma forma de apropriação social do discurso científico na medida em que o 
reformula segundo lógicas midiáticas e o capitaliza como notícia. É justamente o estudo 
dessas lógicas midiáticas – e mais particularmente o da lógica simbólica inerente ao 
jornalismo – o eixo central de nossa pesquisa, como se verá.  
 
 

1.3 Da divulgação de informações à transmissão de poder 
 
Alguns dos principais conceitos utilizados em reflexões sócio-lingüísticas sobre o 

jornalismo científico remontam à literatura francesa, e mais precisamente à idéia de 
vulgarisation, entendida como a adaptação discursiva de um conjunto de conhecimentos 
especializados de forma a torná-los acessíveis a um leitor leigo, não especializado13.  

Nesse propósito, a vulgarização científica reúne um conjunto bastante heterogêneo 
de práticas educativas, de entretenimento ou de informação, ocupando desde suportes 
didáticos – com publicações próprias ao aparelho escolar, museus e exposições – até 
veículos de comunicação de massa, entre as quais se acha o jornalismo. Nele, a referência 
ao discurso científico tende a estabelecer-se a partir de relações narrativas especialmente 
empregadas para a criação de um simulacro textual e gráfico capaz de codificar 
processos e resultados de pesquisa e, ao mesmo tempo, dotar-lhes de significação social.  

Porém, muito do que se classifica como jornalismo científico no Brasil não chega a 
efetivamente operar um movimento de vulgarização, já que seu discurso permanece 
ininteligível ao público carente de um repertório conceitual básico, em geral pressuposto 
pela cobertura jornalística especializada.  

Gerard Fourez diz que vulgarizar a ciência pressupõe traduzir as representações do 
discurso científico de forma que o público seja “científica e tecnologicamente 

                                                 
13 JACOBI, Daniel. Textes et images de la vulgarisation scientifique. Berne: Lang, 1987, p. 21. 
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alfabetizado14” e, assim, possa influir na formulação de políticas científicas – seja nas 
“decisões políticas que se adotam visando a favorecer o desenvolvimento da ciência” ou 
de “decisões políticas apoiadas, determinadas ou legitimadas pela pesquisa científica”.15  

De forma geral, a importância da divulgação de informações científicas cresce na 
medida em que as sociedades atuais – inclusive nos países em desenvolvimento – 
assumem contornos cada vez mais imbricados com a produção e apropriação social de 
ciência e tecnologia. Ressalta-se, nesse sentido, a contradição de uma civilização que tem 
suas estruturas mais fundamentais (indústria, comunicações, administração pública etc.) 
profundamente dependentes da ciência e da tecnologia e que, ao mesmo tempo, mantém 
uma ordem em que a maioria das pessoas não compreende a ciência e a tecnologia.16  

Como nota Fourez, 
 
“[s]e o conjunto da população não compreende nada de ciência, [...] ela será pouco capaz 
de participar dos debates relativos às decisões que lhes dizem respeito. Se, pelo contrário, 
a vulgarização científica der às pessoas conhecimentos suficientemente práticos para que 
elas possam ponderar sobre as decisões com melhor conhecimento de causa, ou pelo 
menos saber em que especialistas elas podem confiar, essa vulgarização é uma transmissão 
de poder”. 17  

 
Na esteira dessas reflexões, Kunczik relaciona a prática do jornalismo sobre 

ciência e tecnologia ao conceito de “jornalismo de desenvolvimento sócio-tecnológico”, 
entendido como uma tentativa de se aplicar a comunicação jornalística à transformação 
de um país em direção a um estado de maior “igualdade econômica e social” e à 
melhoria da “qualidade de vida” de suas populações.18 Para isso, segundo o autor, seria 
função do jornalista avaliar e revisar, de forma crítica e contínua, os objetivos do 
processo de desenvolvimento dessa sociedade, além de ajudar a prevenir o 

                                                 
14 O uso da expressão “alfabetização científica” para designar a capacidade de um público de 
compreender temas científicos é polêmico. Há quem a julgue preconceituosa e elitista por partir do 
pressuposto, apontado como falso, de que o público é cientificamente “analfabeto”.  
15 FOUREZ, Gerard. A construção das ciências: introdução à Filosofia e à Ética das ciências. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995, p.222, 208.   
16 SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.39. Não parece haver dados precisos sobre tais índices no 
Brasil, mas o autor  cita levantamentos segundo os quais 95% dos norte-americanos não dispõem de 
conhecimentos básicos sobre questões científicas. Tendo em vista a conhecida diferença dos 
respectivos índices educacionais, é possível deduzir que a situação por aqui seja um tanto pior. 
17 A construção das ciências, p.221-222 
18 KUNCZIC, Michael. Conceitos de jornalismo: Norte e Sul. São Paulo: Edusp.2001, p.345 
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estabelecimento de formas autoritárias de poder contrárias aos valores democratas, 
preferíveis, em sua opinião.  

De qualquer forma, convém notar que ao buscarem atender a essa demanda de 
transmissão de informações (e, assim, de transmissão de poder), os veículos jornalísticos 
também operam um discurso de legitimação de si próprios enquanto órgãos que devem 
“concorrer para a formação do cidadão”, rompendo as barreiras de “complexidade” e de 
“opacidade” que se interpõem à comunicação sobre ciência. Com isso, eles tendem a 
construir em torno dos temas científicos um “campo de inteligibilidade próprio aos 
meios de informação”, buscando “a verificação, a contradição, a comparação de fontes” 
para garantir a “transparência” e, assim, a credibilidade da informação.* 

Mais uma vez reforça-se a tese de que o jornalismo científico assume os contornos 
de uma prática de efetiva mediação, e não de simples transmissão de informações: a 
imprensa se apropria de saberes científicos, os processa segundo lógicas que lhe são 
próprias (econômicas, tecnológicas e simbólicas) para, enfim, os socializar como um 
novo discurso, uma reconstrução da realidade.  

Avanços tecnológicos ligados à transmissão de informações em tempo real e a 
tendência de democratização das decisões referentes ao financiamento das pesquisas 
trouxeram novos condicionamentos à produção e à disseminação de conhecimento 
especializado. Um dos principais talvez seja a necessidade, cada vez maior, de os agentes 
do campo científico saírem à cena pública e utilizarem uma forma de comunicação que 
seja ao mesmo tempo referenciada e persuasiva em relação a seu trabalho de laboratório 
(ainda que o cenário seja só mais um estereótipo).  

Essa projeção cultural, midiática, da própria ciência, ainda que revestida de um 
discurso vulgarizado, é o que lhe confere interesse público e, com isso, maiores chances 
de obtenção de financiamento. Por isso diz-se, com razão, que qualquer tentativa de se 
enquadrar o discurso jornalístico de divulgação em um estudo sistemático deve 
considerar que ciência e sociedade são domínios densamente imbricados um no outro19. 
E, como tal, a configuração desses domínios como algo separado – como se existisse 
uma “sociedade” a olhar a “ciência” de fora, e vice-versa – esbarra na condição 
discursiva fundamental do próprio desenrolar científico, qual seja a confrontação 
dialética entre previsões estabelecidas e descrições alternativas sobre os fenômenos 
examinados e os próprios procedimentos da prática de investigação. 
                                                 
* NÓBREGA, M.S., A divulgação do discurso científico: orientação de pesquisa. Material didático 
da disciplina “Ciências e Mídia”, ministrada no Programa de Pós Graduação da ECA/USP, em 2002. 
Não publicado. 
19 Sobre o processo de hibridação entre ciência e cultura ver LATOUR, Bruno. Jamais fomos 
modernos: ensaios de antropologia simétrica São Paulo: Ed. 34. 
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Seria, assim, ilusão imaginar que a valorização/desvalorização simbólica sofrida pela 
ciência por meio do discurso de divulgação ocorresse unicamente a partir de discursos 
terceiros, não-científicos. A imprensa, e mais particularmente seus espaços de mediação 
científica, são palco freqüente de disputas retóricas travadas pelos próprios 
pesquisadores e cientistas. Reconhece-se, hoje, que mesmo a sustentação econômica da 
ciência depende desse discurso de auto-justificação impetrado por seus agentes perante a 
sociedade.  

As fronteiras entre o discurso científico e o discurso de divulgação tornam-se tênues 
nesse novelo de ciência e cultura. Esse processo de hibridização fica claro quando se 
nota, na prática jornalística, o estabelecimento de uma representação referenciada não 
sobre a informação ou o processo de investigação científica essencial, mas sim um 
discurso modelar construído sobre essas informações ou processos e que, ao ser 
personificado na retórica do cientista, passa a incorporar uma dimensão valorativa 
apoiada em expectativas de apreciação social sobre a ciência e suas demandas 
institucionais.  

Mantém-se, dessa forma, um fluxo de poder simbólico entre as instâncias 
produtoras, mediadoras e receptoras do conhecimento, processo cuja base referencial – e 
também de legitimação – não pode ser compreendida senão a partir da reconstituição do 
discurso empregado para representar os elementos constituintes e condicionantes da 
atividade científica.  

 
 
1.4 A ciência e sua dimensão simbólica 
 
O discurso científico, principal instância referenciada pelo discurso de divulgação, 

caracteriza-se como um produto simbólico pelo qual se estabelecem os propósitos, os 
meios e os resultados da prática científica.  Esta, por sua vez, pode ser entendida como 
uma forma de conhecimento baseada na formulação de modelos teóricos a serem 
aplicados em experiências destinadas a testar seu potencial explicativo sobre fenômenos 
suscetíveis20. 

É pelo discurso que os agentes do campo científico exploram a “construção do real”, 
utilizando a esquematização de elaborações cognitivas e de estruturas conceituais 
relacionadas a um universo referencial.* Estabelece-se, assim, um macrotexto que é 
pressuposto e implícito no discurso científico, na medida em que este discurso – na 

                                                 
20 POPPER, Karl R. A lógica da investigação científica. 8 ed. São Paulo: Cultrix, 2000. 
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forma de papers, glossários técnicos e novas proposições teóricas – viria apenas estender, 
avançar ou modificar o universo macrotextual já estabelecido e que é constantemente 
reativado no ato da escritura. 

De um ponto de vista estritamente lingüístico, os esquemas do discurso científico se 
fundamentam em uma terminologia de alta especificidade, destinada a constituir uma 
rede semântica própria, por meio de um vocabulário também específico. Daniel Jacobi, 
biólogo e semiótico francês, vê como conseqüência desse condicionamento o 
funcionamento da linguagem científica segundo uma lei de bi-univocidade – “chaque 
concept ou notion a um seul nom et réciproquement chaque mot correspond à une suele chose” – que lhe 
confere caráter monosêmico, ou mono-referencial, com plena adequação entre 
significado e significante21.  

Assim, o léxico de especialidade assume no discurso científico a função de preservar 
“modelos conceituais que têm sua própria estrutura e suas regras de funcionamento, 
[sendo estas] a chave para garantir a leiturabilidade do texto tecnocientífico e o acesso às 
teorias”.**  

Esse processo de referência mantido pelo discurso científico imediato a seu universo 
macrotextual é retratado pelo antropólogo e estudioso das ciências Bruno Latour: 

 
“As ciências não falam do mundo, mas constroem representações que ora parecem 
empurra-lo para longe, ora trazê-lo para perto. [...] Os laboratórios são lugares [onde] se 
pode entender a produção de certeza [...]; entretanto, como os mapas, eles apresentam a 
séria desvantagem de confiar na infinita sedimentação de outras disciplinas, instrumentos, 
linguagens e práticas. Já não se vê a ciência balbuciar, iniciar-se, criar-se a partir do nada 
em confronto direto com o mundo. No laboratório, há sempre um universo pré-
constituído, miraculosamente semelhante ao das ciências. Em conseqüência, como o 
mundo conhecido e o mundo cognoscente estão sempre interagindo, a referência nunca 
deixa de lembrar uma tautologia (Hacking, 1992). [...] Uma ciência sempre oculta outra”. 22   

 
A complexidade dessas redes de referência discursiva, somada às determinações e 

implicações sociológicas da ciência, constitui o fator principal a tornar necessária a figura 
de um mediador na construção do discurso jornalístico de vulgarização. Pode-se dizer 
que por estar fora do campo científico, ainda que se referindo a ele, o 

                                                 
* NÓBREGA, M.S., A divulgação do discurso científico. 
21 Textes et imagages de la vulgarisation scientifique, p.61, 64. 
** NÓBREGA, M.S., op.cit.   
22 LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. 
Bauru: EDUSC, 2001, p.46.  
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mediador/jornalista atua como instância ao mesmo tempo tradutora e legitimadora do 
discurso científico perante um público leigo, que não compartilha das relações sócio-
lingüísticas estabelecidas no âmbito especializado, restrito.   

Recentemente, têm crescido as correntes que advogam não apenas em favor da 
existência de um mediador para a divulgação científica, mas também pela necessidade de 
tal função ser cumprida dentro de um viés de especialização profissional, como, aliás, 
sugere o próprio relatório do Parlamento Britânico23. Também Caldas e Macedo, ao 
traçarem um painel das recentes iniciativas para a formação de jornalistas científicos no 
Brasil, apontam para a necessidade de se “ampliar e aprimorar a competência da 
cobertura científica”.24

A preocupação, em nosso ver, é justificada. Ao lidar com informações condicionadas 
a variáveis sutis – como, por exemplo, opções metodológicas de pesquisa – o jornalista, 
não-iniciado nos meandros do campo e da atividade científica, pode facilmente se perder 
entre um emaranhado de termos técnicos e projeções tecnológicas e, assim, desaperceber 
aspectos infraestruturais que, eventualmente, possam colocar em xeque a própria 
validade dos resultados tratados. Mais do que treino na solução de problemas práticos, o 
jornalista de ciência deve conhecer as estratégias cognitivas e políticas associadas ao 
metier das ciências, suas lógicas determinantes e implicações sociais. Isso, sem dúvida, 
requer uma formação sólida, que extrapola os limites da técnica jornalística genérica.  

No contexto da prática jornalística, esse processo de busca da comunicação 
especializada está também associado à busca pela atribuição prévia de credibilidade aos 
enunciados de um dado veículo ou profissional de jornalismo, o que, segundo 
Charaudeau, “representa uma capacidade de capitalizar uma autoridade de fato, pela 
demonstração de um saber fazer [grifos do original]”25. Dentro da lógica empresarial em 
que se insere o jornalismo contemporâneo, esse “saber fazer” jornalístico é o que, em 
tese, garante a capacidade de um veículo de comunicação de satisfazer as demandas 
informativas e interpretativas do público interessado em ciência, dimensão a ser 
abordada no tópico seguinte.  
 
 

                                                 
23 “There are [...] problems with the handling of the science angles of news stories by journalists who 
are not specialist scientific correspondents”, THE BRITSH PARLIAMENT. Science and the media, 
p.26.  
24 CALDAS, Graça & MACEDO, Mônica. “A formação de jornalistas científicos no Brasil”. Pesquisa 
Fapesp, São Paulo, n. 47, out., 1999.  
25 CHARAUDEAU, Patrick. “Para uma nova análise do discurso”. Em: CARNEIRO, Agostinho Dias 
(Org). O discurso da mídia. Rio de Janeiro: Oficina do autor, 1996.  
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1.5 O público interessado em informações científicas 
 
Excetuando-se as considerações generalistas a esse respeito, parece haver pouco 

conhecimento sobre quais são e como agem os setores sociais interessados nas peças de 
divulgação científica no Brasil26. Entre algumas pré-concepções vale sublinhar a 
idealização de que se trate de um público mais intelectualizado e de maior nível 
educacional do que a média do leitorado, geralmente possuidor de outras fontes de 
informação –portanto seletivo com relação às informações publicadas – e em grande 
parte formado por acadêmicos e pesquisadores científicos que usam o noticiário de 
ciências para se manter atualizados sobre o desenrolar de outras áreas de especialidade.     

Um dos trabalhos mais difundidos sobre o assunto é relatado por Miller27, que 
propõe um modelo de pirâmide estratificada para representar a segmentação do público 
envolvido com a formulação de políticas científicas. Sua composição, desde o topo – 
menor parcela quantitativa do público e com mais envolvimento – até a base – maior 
parcela, com menor envolvimento –, seria respectivamente formada por: a) decision 
makers; b) líderes políticos; c) público atento; d) público interessado; e) público não-
atento.28  

Em geral, o autor sugere que decision makers (criadores de decisão) teriam 
informações científicas organizadas e fornecidas sobretudo por líderes políticos (policy 
leaders), que por sua vez as buscariam no próprio âmbito científico ou em publicações 
estritamente especializadas, que abrangem com maior profundidade um número variado 
de áreas.  

De acordo com essa aferição, os canais jornalísticos de divulgação científica 
operariam sobretudo entre os públicos atentos e interessados. O primeiro segmento 
teria, segundo Miller, uma compreensão geral dos processos de investigação científica e 
algum conhecimento funcional sobre termos do discurso científico, fatores que lhe 
confeririam um nível básico de instrução sobre ciência. A fatia seguinte do público, 
                                                 
26  Cita-se como primeira e única pesquisa já realizada sobre o assunto um levantamento encomendado 
pelo CNPq em 1987. Na época, 71% dos entrevistados disseram-se interessados por assuntos 
científicos. Não acreditamos, porém, que essa proporção represente a dimensão do segmento de 
público efetivamente consumidor de noticiários de ciência. apud  FAPESP. A presença da ciência e 
tecnologia na mídia impressa paulista, p.4  
27 MILLER, John. Reaching the attentive and interested publics for science. In: FRIEDMAN, Sharon 
et alii. Scientists and journalists: reporting science as news. Washington: American Association for 
the Advancement of Science, 1986. A referência a esse estudo deve ser precedida de duas ressalvas: 
trata-se, como o próprio título afirma, de um estudo sobre o universo norte-americano, já estando 
também defasado em mais de duas décadas. Ainda assim, o relatório estabelece alguns parâmetros ao 
estratificar e caracterizar os segmentos de público da informação científica. 
28 Ibid., p.59 
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apesar de interessar-se por assuntos científicos, teria carência de conceitos e dificuldade 
para distinguir, por exemplo, uma informação pseudocientífica.29  

Aparentemente, segundo a pesquisa, essas distinções entre níveis de interesse e 
atenção também implicam diferentes padrões de atribuição de credibilidade do público 
aos veículos divulgadores da ciência, nos moldes em que expõe o autor: 

 
“almost three-quarters of the attentive public for science policy were regular newspaper 
readers but that only 9 percent of the attentive public rated the newspaper to be a very 
good source of science news. […] The interested public for science policy was slightly less 
likely to read a newspaper regularly, but somewhat more likely to view the paper as a good 
source of science news.”30   

        
Dada essa heterogeneidade do público, o exercício da divulgação científica esbarra 

em uma contradição fundamental: a busca por um contingente de público mais 
abrangente leva o veículo midiático a investir em fórmulas discursivas que se valem da 
simplificação conceitual e do uso de clichês. Ou, como nota Miller, “to communicate 
scientific information to this [interested] segment of the public, the approach must be 
nontechnical, and the format should be simple and pictorial when possible”.31  

Uma questão que se coloca é saber em que medida essa imagem simplificada e 
estereotipada do referente contribui para um aprimoramento da instrução científica do 
público, de forma a torná-lo capaz de avaliar as informações envolvidas na formulação 
de políticas científicas e em seus próprios sistemas de crenças e conhecimentos – já que, 
como compara Fourez, “[s]em certas representações que permitem apreender o que está 
em jogo no discurso dos especialistas, as pessoas arriscam-se a se verem tão indefesas 
quanto os analfabetos em uma sociedade onde reina a escrita”.32

Apesar de não tratar especificamente da comunicação científica, Kunkzic faz um 
alerta para os riscos de se balizar a informação jornalística segundo as expectativas de um 
público heterogêneo, com vistas à amplificação da audiência.  

 
“Se o objetivo fundamental de uma organização de divulgação é chegar ao maior número 
possível de pessoas, mediante a conquista da maior atenção possível do público, então o 
valor informativo de um acontecimento determina o seu potencial para chamar a atenção. 
[...Assim,] divulgar somente assuntos de grande demanda pública significa depender do 

                                                 
29 Ibid., p.60, 61 
30 Ibid., p.63 
31 Ibid., loc. cit. 
32 A construção das ciências, p. 222 

 28



público. Isso envolveria, na prática, o risco de priorizar conteúdos despolitizados, 
culturalmente empobrecidos, sensacionalistas e de entretenimento”. 33

  
 

1.6 As condições da enunciação jornalística 
 
Na prática do jornalismo científico, o problema da credibilidade e da competência 

associada à cobertura e à crítica de ciência se impõe a partir do processamento por que 
passam as informações especializadas em campo jornalístico. É o tratamento específico 
dado pelos jornalistas aos discursos referenciais (entre eles o científico) o que, em geral, 
determina o teor de credibilidade da edição final que chega ao público, após transitar (e 
sofrer influência) das instâncias seletoras, captadoras, redatores e hierarquizadoras das 
informações que compõem o noticiário.  

Dessa forma, as engrenagens do jornalismo científico balizam-se, de um lado, por 
fontes de informação científica e, de outro, pelos interesses de um público mais ou 
menos definido e predisposto ao assunto. Nesse caso, a tarefa do jornalista em 
sociedades democráticas pode ser entendida como a de facilitar a comunicação mútua 
entre os grupos variados que a compõem, gerando uma opinião pública capaz de 
participar das decisões políticas que regem a vida social.34  

A lógica fundamental desse movimento de mediação social, no entanto, pode ser 
melhor compreendida se o tomarmos como um processo discursivo, um processo de 
enunciação.   

Como é sabido, a construção do discurso jornalístico configura um processo 
complexo e dinâmico, que em muito extrapola o esquema linear das teorias tradicionais 
de comunicação, baseadas no trinômio emissor-mensagem-receptor. Uma proposta mais 
realista, sobre esse aspecto, é a que considera esse discurso como produto de uma rede 
de discursos primários, secundários, terciários etc. que disputam e negociam entre si o 
poder de influência sobre a enunciação. O poder relativo do jornalista reside no controle 
(limitado) que detém sobre esse processo de negociação, que envolve não apenas as 
fontes de informação, mas todos os agentes que manipulam ou condicionam essas 
significações, inclusive o próprio público, por meio do que se supõe sobre suas 
expectativas.    

Austin introduz a idéia de “condições de enunciação” ao sustentar que “os 
enunciados não possuem um sentido em si, mas um sentido que depende de algo mais – a 
                                                 
33 Conceitos de jornalismo, p.364, 365.  
34 LANGENBUCHER, 1974 apud KUNCZIK, M., Conceitos de jornalismo, p. 100. 
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enunciação – e que é na relação do enunciado com esse algo mais que podem ser 
avaliadas as enunciações apropriadas ou não”.35  

No discurso jornalístico, essas condições de enunciação são fortemente marcadas 
pelo tratamento dispensado à informação científica na instância mediadora, ou pelo 
“modo como o informador decide relatar os fatos selecionados, em função do alvo e dos 
efeitos”.* Para isso, concorrem fatores de ordem interna ao processo lingüístico 
(resultado da combinação textual articulada entre os planos do enunciado e da 
enunciação, expressa na linguagem por meio de marcadores discursivos variados) e de 
ordem externa (referentes aos elementos situacionais que condicionam a significação dos 
fatos de linguagem).36  

Esses fatores enunciativos organizam-se, principalmente, em torno da rotina de 
produção das redações jornalísticas, comandada por restrições sobre prazo de entrega 
dos textos, pela pressão por furos jornalísticos, por limites de espaço e de recursos 
materiais e humanos, pela competição profissional, por sistemas de coleta e seleção de 
notícias e pelas formas de divisão do trabalho. Todos esses fatores conferem à 
enunciação uma dimensão ao mesmo tempo dinâmica e coletiva. Não há, assim, um 
sujeito enunciador individualizado que possa ser isolado no processo.  

No Brasil, apenas alguns poucos grandes jornais possuem equipes especializadas 
para cobrir ou pelo menos acompanhar diretamente os vários processos que compõem 
as engrenagens geradoras do discurso jornalístico de divulgação. Mesmo nessas redações, 
entre as quais figuram as da “Folha de S. Paulo”, “O Estado de S. Paulo” e “O Globo”, 
o número de profissionais voltados à área de ciência é restrito37, tido como insuficiente 
para gerar uma cobertura com o grau desejado de autonomia em relação a agências e 
outros canais terceirizados.       

Em geral, as editorias ou setores responsáveis pelo noticiário de ciência dependem 
de canais externos de comunicação para terem acesso a informações de qualidade sobre 
ciência. Revistas cientificas especializadas (Nature, Science, The Lancet etc.), publicações e 
apresentações em seminários e congressos, além de serviços de comunicação 
institucional mantidos por centros produtores de pesquisa são importantes pontos de 
apoio para editores, repórteres e pauteiros38.  

                                                 
35 AUSTIN, 1962 apud CHARAUDEAU, P., “Para uma nova análise do discurso”, p.10 
* NÓBREGA, M.S., A divulgação do discurso científico. 
36 CHARAUDEAU, P., op. cit., loc. cit. 
37 Para um panorama das estruturas jornalísticas de cobertura científica na América do Sul, ver LEITE, 
Marcelo. Reporting on science in South America. Niemam Reports, Fall 2002, p.42-44  
38 Vale notar que essa relação acaba sendo uma via de mão-dupla, já que a ciência, para se justificar 
perante a sociedade, também necessita de projeção midiática. 
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Nos casos de busca de informações primárias em publicações especializadas e 
congressos, o aval de um referee e o reconhecimento da comunidade de pares funcionam 
também como legitimadores do conhecimento científico divulgado, permitindo ao 
veículo jornalístico transferir parte de sua responsabilidade pela atribuição de relevância a 
uma determinada informação e pela confiabilidade dos dados divulgados e de suas 
interpretações. Já a utilização do serviço de assessorias de imprensa é algo mais 
complicado, exigindo do jornalista uma apreciação mais cuidadosa dos interesses que 
possam estar associados à divulgação de uma dada informação ou exploração temática39.   

No centro desse processo de dependência mútua está a decisão sobre o que é e o 
que não é notícia, decisão associada a uma série de critérios de atribuição de interesse 
jornalístico a um assunto ou acontecimento cientifico específico entre tantos 
potencialmente interessantes e que, em geral, concorrem por espaço editorial.  

Para Kunkzic, esse mecanismo de seleção de noticias decorre de um conjunto de 
“valores informativos” que podem ser traduzidos na forma de “suposições intuitivas dos 
jornalistas com referência àquilo que interesse a um público determinado, àquilo que 
chama a sua atenção”.40  

Um dos critérios que balizam essa seleção é o princípio da atualidade, segundo o qual se 
privilegiam os “fatos do dia”, enquanto os “processos prolongados [...] só aparecem 
como figuras ao se tornarem fatos extraordinários [...] ou quando se resumem num 
único acontecimento”.41      

O condicionamento imposto por esse princípio é criticado pelo autor, que atribui ao 
ritmo acelerado de produção jornalística a falta de matérias baseadas em “investigação 
cuidadosa e na explicação de contextos”, essência do que se convencionou chamar 
jornalismo interpretativo e espécie discursiva ligada, por excelência, à prática do 
jornalismo de ciência. Assim,  

 
“[a]o operar com base na suposição de que o leitor, o ouvinte ou o telespectador se 
interessa unicamente pelas notícias de atualidade [...] torna-se sumamente difícil efetuar 

                                                 
39 Cabe registrar aqui a necessidade de um estudo específico a respeito da influência dos serviços de 
comunicação institucional na cobertura dos alimentos transgênicos pela imprensa brasileira. Diversos 
jornalistas que acompanham o assunto, dentro ou fora das redações, chegaram a manifestar 
publicamente relatos e opiniões no sentido de que campanhas publicitárias e press releases, entre outros 
meios, condicionaram parte do noticiário em favor dos OGMs, numa estratégia empresarial destinada a 
vencer resistências do público brasileiro a essa aplicação biotecnológica. A recíproca, operada 
sobretudo por ONGs contrárias aos transgênicos, também deve ser avaliada. Uma importante 
discussão nesse sentido aconteceu entre março e abril de 2003 na lista virtual de discussões da Rede 
Latino-Americana de Jornalismo Ambiental. 
40 KUNCZIK, M. Conceitos de jornalismo, p. 243 
41 Ibid., loc.cit. 
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uma investigação cabal e minuciosa; surge a concorrência entre jornalistas, já que cada 
qual quer chegar primeiro, e cresce a dependência de pseudo-eventos, como as 
conferências de imprensa. Mais ainda: há o perigo de recorrer-se ao sensacionalismo, 
divulgando-se um boato como se fosse fato consumado, por exemplo. Tudo isso acarreta 
uma perda de credibilidade dos meios de comunicação de massa perante o público”.42        

 
Outro princípio da atribuição de interesse jornalístico citado por Kunczik é o da 

negatividade – “[q]uanto mais negativo for o fato sem suas conseqüências, mais provável 
será que ele se torne matérias de notícia”– o que, em tese, poderia parcialmente ser 
explicado pelo fato de “notícias negativas são mais consonantes com pelo menos 
algumas pré-imagens dominantes de nosso tempo”.43  

No caso do jornalismo científico, ainda que não apenas nele, pode-se acrescentar a 
esses princípios de atribuição de interesse jornalístico uma notada tendência de 
valorização de temas polêmicos ou contraditórios (ainda que a dialética experimental seja 
a própria essência das estratégias de pesquisa científica), bem com a existência de fatores 
de risco associados a aplicações tecnológicas passíveis de serem desenvolvidas a partir do 
novo conhecimento divulgado44.  

 
 
1.7 O texto como reconstrução do real 
 
É a partir dessas suposições sobre os valores informativos que se constroem, em 

parte, o que Van Dijk chama de rotinas cotidianas da produção de notícias, pelas quais se 
dá o enquadramento dos acontecimentos e temas científicos nos ditames da lógica 
midiática. Ao estudar a estruturação dos discursos jornalísticos a partir de seus suportes 
lingüísticos e cognitivos, o autor nota que 
 

                                                 
42 Ibid., p.364. 
43 KUNCZIK, Conceitos de jornalismo, p.246, 247. Como nota o autor, as suposições aqui 
recortadas traduziriam apenas os fatores que determinam a seleção de notícias, uma vez que a 
investigação sobre as origens dos valores condicionantes desse processo requer um panorama 
diferenciado. 
44 Sobre esse aspecto, é notável como alguns textos jornalísticos atribuem valor à ciência a partir de uma 
dimensão fantástica, buscando explorar arquétipos associados ao potencial de controle do homem 
sobre a natureza e, por decorrência, às possibilidades de esse controle reverter-se contra o próprio 
homem na forma de catástrofes e acidentes (bio)tecnológicos. Essa relação será desenvolvida no quarto 
capítulo desta Dissertação.  
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“[t]hese frameworks or networks (webs) provide s device to routinely produce news as a 
form of ‘reality construction’. They define how journalists ‘see’ the social world, and 
hence news event, and also their special tasks in the reproduction of such events through 
news articles in the press. Large parts of the news appear to be pre-formulated already by 
influential news sources, such as the politic or other state or corporate institutions. Their 
accounts, in documents or press releases, of their own actions, already provide the 
journalist with a dominant definitions of the situation”.45

 
Desse modo, o “efeito de realidade” criado – e que na verdade permeia os atos 

simbólicos de todos os campos discursivos, e não apenas o da imprensa – é o resultado 
da atividade de estruturação dos conceitos e acontecimentos pertinentes ao ambiente 
social a partir dos valores que regem a elaboração de notícias e, sobretudo, das 
estratégias discursivas de veredicção associadas à composição narrativa e argumentativa 
estabelecidas pelos recursos textuais e imagéticos que passam a compor o noticiário 
sobre ciência.  

Kunczik reconhece nesse processo de “construção do real” um efeito de redução da 
complexidade e de simplificação da “imagem do mundo”, ou seja, um processo de 
estereotipificação. Dessa forma, “para os receptores, que não têm acesso primário à 
maioria dos assuntos noticiados, esse mundo construído torna-se uma realidade 
‘verdadeira’” 46, ainda que sua consistência factual resida unicamente em hipóteses 
teóricas ou resultados parciais obtidos e divulgados como produto de investigações 
científicas.    

Desse panorama, pode-se supor que a atribuição de interesse jornalístico e a 
enunciação decorrente desse processo sigam alguns propósitos fundamentais. Ao propor 
parâmetros para uma análise do discurso midiático, Charaudeau sustenta que a projeção 
enunciativa constrói-se em torno de objetivos comunicativos tais como: o factitivo, 
destinado a manipular o outro para fazê-lo “agir num sentido que seja favorável ao 
sujeito falante”; o informativo, que visa à “transmissão de saber”; o persuasivo, inserido num 
projeto de argumentação voltado a “provar o verdadeiro”; o sedutor, que “corresponde à 
finalidade de controle do outro, mas nesse caso pelo viés de agradar”.47  

                                                 
45 VAN DIJK, Teun. “Structures of news in the press”. In: Teun VAN DIJK (Ed). Discourse and 
Communication. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1985, p.72. 
46 KUNCZIK, M. Conceitos de jornalismo, p. 250, 251. 
47 CHARAUDEAU, P. “Para uma nova análise do discurso”, p..31, 32. 
* NÓBREGA, M.S., A divulgação do discurso científico.  
   

 33



É interessante notar como o discurso de divulgação da ciência relaciona-se com cada 
um desses objetivos comunicativos levando-se em conta os propósitos mais aparentes de 
promoção da instrução do público sobre temas científicos e de contribuição à 
formulação de políticas públicas para o setor. Isso seria questionar, sobre as peças de 
jornalismo científico, como se selecionam e hierarquizam os saberes transmitidos em 
prol da instrução científica do público, ou quais estratégias de argumentação se associam 
aos discursos destinados a influir nas decisões políticas sobre ciência, ou, ainda, em outro 
plano, quais concepções epistemológicas fundamentam as enunciações que utilizam a 
informação científica como meio de entretenimento.        

Uma contribuição para a análise pretendida nesse sentido é fornecida por Nóbrega, 
para quem a inteligibilidade da transmissão depende das estratégias pelas quais se 
constrói a linguagem de divulgação. Entram em cena, aí, as escolhas discursivas do 
divulgador – escolha, por exemplo, entre o dito e não dito, entre o explícito e o 
implícito, entre a polissemia e a sinonímia, entre os valores referenciais e enunciativos. 
São esses processos os que, ao final, determinam a construção do sentido dos 
enunciados pelos “processos de estruturação (identificar/descrever/explicar) e de 
relação (fazer compreender e interpretar)” da linguagem empregada: 

 
“O processo de relação comanda o de estruturação e não o inverso (o homem não fala 
para estruturar o mundo, mas para se relacionar com o outro). Aplicando-se ao discurso 
informativo: o comunicador só pode construir sua informação em função de dados da 
situação de troca. [Assim,] toda informação depende do tratamento que recebe no quadro 
de relação. Ela pode ser de uma inteligibilidade ampla (divulgação) ou restrita 
(especialização), segundo normas que se devem observar no quadro de relação 
(comunicação)”.* 

 
Essa abordagem discursiva lança luz sobre as formas com que o mediador se 

apropria do discurso científico com o intento de divulgação e o reformula tanto para 
efeito de descrição de processos e resultados de pesquisa como no sentido de apreciar 
esses mesmos resultados e suas implicações.  

Pode-se, então, a partir desses fundamentos, caracterizar o discurso de divulgação 
científica em duas esferas distintas, ainda que interpermeáveis entre si. Uma, descritiva, 
destinada à transmissão de saberes mediante a reformulação dos termos e processos 
referenciais do discurso científico. Outra, de natureza mais valorativa, proposta à 
interpretação e à qualificação das implicações culturais relacionadas aos temas abordados 
e, assim, formadora de opinião acerca de questões relativas à política científica.  
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Dessa problemática decorre o foco central de interesse de nosso trabalho e cada uma 
dessas duas esferas características do discurso do jornalismo científico será abordada ao 
longo de nossa dissertação. No entanto, antes de desenvolvê-las, faremos a exposição 
das bases contextuais e metodológicas da pesquisa realizada. 
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Capítulo 2.  
Alimentos transgênicos em campo 
jornalístico: bases de pesquisa 
 
 
 
 
 

pesar de gerar polêmica em círculos especializados desde meados da década de 
80, quando se produzia a primeira geração de plantas alteradas por 
transposições genéticas experimentais48, a problemática dos alimentos 

transgênicos ganhou maior projeção na imprensa brasileira a partir do segundo semestre 
de 1998. De certa forma, o acompanhamento sistemático do tema pelos veículos 
jornalísticos instalou-se apenas após a eclosão das primeiras disputas jurídicas e 
comerciais associadas à regulamentação do emprego da tecnologia transgênica na 
agricultura, momento em que o tema passou a agregar implicações comerciais 
estratégicas e dimensões transnacionais.  

 A

Frente a uma pauta ampliada, os jornais buscaram relacionar as informações 
científicas referentes ao desenvolvimento de organismos transgênicos a argumentos 
políticos, econômicos, culturais e éticos influentes na questão. Também aí, relatos de 
novas descobertas e conceitos científicos fundamentais relacionados à tecnologia do 
DNA recombinante mesclaram-se ao embate de opiniões ideologicamente definidas, 
gerando formas particulares de apreciação do tema.  

Com isso, o assunto passou a fomentar um debate especial acerca do papel mantido 
pelos meios de comunicação nessa abordagem. No Brasil, a abordagem da relação entre 
imprensa e a temática dos transgênicos tem sido feita por meio de textos de crítica ao 
jornalismo, sobretudo artigos publicados por revistas e sítios virtuais de reflexão sobre a 
imprensa e debates virtuais mantidos em redes de discussão via Internet. O assunto é 
abordado também em digressões contextuais incluídas em obras de divulgação sobre o 
emprego da transgenética na cadeia alimentar, entre as quais se destaca um livro sintético 
de Marcelo Leite49, editado como volume da série Folha Explica.  

                                                 
48 Costuma-se falar em três gerações de transgênicos. A primeira reuniria experimentos voltados a gerar 
benefícios agrícolas; a segunda, proposta a melhorar a qualidade nutricional de alimentos; e a terceira, 
aplicada na fabricação de produtos não-alimentares, sobretudo farmacêuticos. 
49 LEITE, M. Os alimentos transgênicos. São Paulo: Publifolha, 2000 
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Um dos primeiros estudos de caso decorrentes de investigação sistematizada e 
metodologicamente definida relacionando imprensa e alimentos transgênicos foi 
realizado por Wilson da Costa Bueno50. Suas conclusões são assim sintetizadas:  

 
“O debate sobre os alimentos transgênicos (...) tem sido, pelo menos na mídia de massa, 
empreendido a partir de uma vertente política, com um nível relativamente baixo de 
informações qualificadas. Embora sobre o ponto de vista da divulgação científica, 
tradicionalmente considerada, isso represente um desvio, é preciso admitir que, dada a 
importância do tema e das conseqüências que poderá acarretar para o futuro da 
humanidade como opção agroalimentar, a questão não pode mesmo se encerrar em sua 
instância puramente técnica”.51       

 
Outro aspecto importante do estudo de Bueno está no mapeamento das fontes das 

informações veiculadas nos noticiários pesquisados, pelo qual o autor pôde concluir 
acerca da orientação predominantemente política da abordagem jornalística analisada. 
Tal direcionamento, ao nosso ver, justifica-se pela posição de dependência ocupada pelo 
Brasil no mapa da produção científica e geração de tecnologia. É, de certa forma, natural 
que a tentativa de implantação de uma inovação biotecnológica nas lavouras nacionais 
seja encarada, desde o princípio, com as ressalvas necessárias à proteção dos interesses 
econômicos já consolidados no país.  

Nessa esfera de cobertura jornalística, a dimensão propriamente científica do assunto 
parece ter se tornado uma espécie de extensão explicativa da polêmica, uma instância 
referencial acessória ao acompanhamento da discussão instalada em campo político e 
que versa, principalmente, sobre a conveniência ou não de o país adotar os alimentos 
alterados por transgenética.      

Ainda assim, cabe destacar o lapso sofrido pelos canais de cobertura especializada 
em ciência, que, aparentemente, perderam uma excelente oportunidade de antecipar, em 
pelo menos alguns anos, uma interessante discussão sócio-técnica cujos contornos se 
desenhavam pelo menos desde as primeiras indicações laboratoriais sobre o emprego 
potencial dos transgênicos no mercado de sementes e de alimentos industrializados.  

Seguindo a mesma lógica de enquadramento da questão por um prisma político-
ideológico, podem ser citados os resultados de uma pesquisa enfocando a caracterização 
da transgenia alimentar no noticiário de jornais britânicos, conforme relatada em 
                                                 
50 As sementes da discórdia: o debate sobre os transgênicos em 6 importantes jornais brasileiros. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO EM AGRIBUSINESS E MEIO AMBIENTE. 
São Paulo, 1999.  
51 BUENO, Decifrando o DNA da divulgação científica, p. 125. 

 37



apêndice do relatório do Parlamento Britânico sobre ciência e mídia52. Nele, afirma-se ter 
sido examinada a cobertura jornalística do tema entre janeiro e junho de 1999, trabalho 
realizado por Nicola Lindsey, pesquisador do British Science Museum, e pelo 
conselheiro parlamentar britânico John Durant.  

De acordo com o relatório, alguns jornais examinados usaram o tema como pretexto 
para a instalação de uma “campanha” que, valendo-se da contraposição entre as posições 
governamentais e as do público, entraram numa “guerra” por maior circulação. Principal 
conclusão do estudo: 

 
“the behavior of those newspapers which campaigned on the issue was markedly different 
from that of those which did not. For instance, throughout the debate, the campaigners 
devoted a smaller share of their total coverage of GM [genetic modified] issues to news, 
and a larger share to commentary, suggesting that ‘the campaigning newspapers helped to 
drive ‘the great GM food debate’, working to ‘set the agenda’ while the non-campaigning 
newspapers simply followed that agenda by reporting the latest twists and turns in the 
debate’ ”.53       

    
Um dos resultados dessa pesquisa assume uma interessante convergência com as 

conclusões de Costa Bueno sobre o estudo desenvolvido entre jornais brasileiros. Diz o 
relatório britânico que nenhum dos textos noticiosos sobre alimentos transgênicos 
pesquisados foi escrito por jornalista especializado em ciência; 45% deles eram de 
jornalistas especializados em política. Das reportagens especiais (“features”), apenas 17% 
eram assinadas por jornalistas de ciência. E a “maioria” dos comentários opinativos 
vinha de leitores, editorialistas e colunistas; mais uma vez, nenhum havia sido escrito por 
especialistas em ciência.54    

No Brasil, a questão do engajamento de empresas e profissionais do jornalismo no 
debate acerca dos alimentos transgênicos tem dividido opiniões, percepção gerada talvez 
pela própria ideologização e segmentação assumida pelo tema nos vários círculos em que 
tem sido tratado.  

É comum jornalistas que procuram fazer uma cobertura isenta do assunto 
(levantando, para isso, questionamentos críticos sobre os interesses que, de ambos os 
lados, rondam a questão) dizerem-se perseguidos ou criticados por pesquisadores – suas 
fontes de informação – que têm uma visão favorável ao emprego de OGMs na 
agricultura. O mesmo tipo de patrulhamento é exercido em sentido contrário, 
                                                 
52 THE BRITISH PARLIAMENT. Science and the media.   
53 Ibid., p.7.23 
54 Ibid., p.7.24 
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procurando enquadrar jornalistas considerados susceptíveis ao lobby pró-trasgênicos 
operado pelas empresas de biotecnologia (grandes anunciantes, diga-se)55 e, em 
determinados momentos, também por instituições científicas e órgãos governamentais. 

Em geral, aponta-se para uma cobertura fortemente influenciada por uma espécie de 
simplificação generalizante e algo maniqueísta do assunto, como se fosse possível 
enquadrá-lo na dicotomia “contra ou a favor”, ou como se transgênicos, em geral, 
fossem “bons ou ruins”.  

Essa constatação, compartilhada por observadores do jornalismo científico 
brasileiro56, pode ser apontada como uma decorrência mais ou menos direta do 
enquadramento predominantemente político recebido pela questão em campo midiático. 
Afinal, se de um ponto de vista político é possível delinear-se aspectos mais ou menos 
vantajosos associados à adoção da transgenética enquanto tecnologia agrícola, a 
discussão fica tanto mais complexa quando travada a partir de sua conjuntura científica.   

Devido à ausência de estudos de longo prazo e, conseqüentemente, de resultados 
conclusivos sobre uma série de questões bio-ecológicas associadas aos transgênicos e, 
principalmente, devido à pressão econômica sobre o assunto, a discussão acabou sendo 
desviada de seus alicerces científicos, sobretudo em âmbito noticioso, de cobertura geral.  

De acordo com essa análise, a imprensa teria sucumbido à tendência imediatista 
(como, aliás, lhe é próprio) de reproduzir as opiniões de suas fontes muitas vezes sem 
inserir a questão em um contexto mais amplo, um viés interpretativo capaz de trazer à 
tona às inúmeras variáveis envolvidas e que, em nosso modo de ver, inviabilizam 
qualquer formulação de um juízo de valor peremptório sobre o tema. 

Apesar de fomentarem discussões calorosas acerca do alinhamento ideológico 
mantido pela imprensa brasileira diante da problemática dos transgênicos, nossa pesquisa 
não concentrou seu foco nessas questões sócio-político-économicas, que, por isso, são 
aqui abordadas de forma bastante panorâmica e remissiva. Alguns pontos são 
desenvolvidos com maior profundidade nas entrevistas transcritas no final desse volume. 
A maioria deles, porém, ainda aguarda uma análise específica que aclare, por exemplo, a 

                                                 
55 Chegou a ser amplamente divulgada pela associação das empresas de biotecnologia e noticiada por 
vários jornais de circulação nacional a iniciativa de instalar-se uma campanha destinada a disseminar, 
entre jornalistas e organizações da sociedade civil brasileira, informações técnicas que reforçassem a 
crença de que sementes transgênicas poderiam incrementar a produção agrícola nacional sem prejuízos 
ou riscos consideráveis aos consumidores. A estratégia empregada envolveu o direcionamento de 
verbas publicitárias aos principais jornais do país – entre os quais a Folha e o Estado –, a distribuição 
constante de press-releases, a escalação de pesquisadores remunerados para avalizar cientificamente as 
informações fornecidas, além da promoção de eventos de confraternização entre jornalistas e 
representantes das indústrias interessadas no comércio de alimentos transgênicos.      
56 Ver, por exemplo, as entrevistas reproduzidas no final da Dissertação. 
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real dimensão da influência exercida pelos canais de comunicação institucional – 
científicos inclusive – na cobertura jornalística do tema, entre outras questões relevantes 
acerca das diferentes (e muitas vezes opostas) formas de engajamento mantido por 
jornais e jornalistas sobre o tema. 

Em nosso trabalho, cujas bases conceituais e resultados específicos estão descritos 
nos capítulos 3, 4 e 5 desta Dissertação, optamos por um reconhecimento teórico sobre 
áreas das ciências da linguagem e da filosofia das ciências, sobre as quais possuímos 
interesse enquanto referenciais de abordagem do jornalismo científico. Assim, nosso 
foco de atenção voltou-se ao mapeamento de recursos de reformulação lingüística 
empregados para conferir leiturabilidade a conceitos e processos de pesquisa científica, 
conforme retratados pelo discurso jornalístico, bem como à exploração de relações entre 
significações valorativas inclusas nas edições pesquisas e concepções de ciência 
particularmente influentes na temática tratada. 
 
 

2.1 Opções metodológicas 
 
Para realização do exame proposto foi adotada, como estratégia metodológica, a 

sistematização de conhecimentos de ciências da linguagem e filosofia das ciências. Dessa 
forma, acreditamos poder fazer com que se reatem os elementos pelos quais interagem 
as lógicas simbólicas dominantes nos campos da ciência e do jornalismo, esferas 
formadoras do discurso de divulgação.  

Reconhecendo, desde o início, a amplitude dessas áreas, a quantidade de 
conhecimento envolvido, procuramos operar um recorte conceitual e bibliográfico que, 
mesmo parcialmente, fosse representativo desse universo teórico.  

Recursos teóricos e metodológicos da lingüística do discurso foram associados a 
conceitos biotecnológicos de forma a propiciarem uma análise semântica contrastiva 
sobre as estruturas lexicais do discurso de divulgação. Um exame semelhante foi 
desenvolvido sobre o plano narrativo desses textos, considerando os mecanismos 
jornalísticos de representação de processos e resultados de pesquisa. Teses filosóficas 
sobre o método e a inserção cultural da atividade científica foram, por fim, referidas a 
respeito das condições sobre as quais se processa e dos valores sob os quais se concebe a 
atividade científica.  

A partir dessas bases, o trabalho assume três vertentes metodológicas:  
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a) verificação estatística das formas de ocorrência do tema no noticiário, das fontes de 
informação utilizadas e dos domínios temáticos abordados (cujos resultados estão 
descritos neste mesmo capítulo);  
b) exame da fundamentação das informações científicas divulgadas (capítulos 3 e 4);  
c) exame de significações valorativas em textos jornalísticos (capítulo 5).  
 

Mapeamento estatístico 
Para o cumprimento da avaliação estatística foram elaboradas e preenchidas fichas 

de mapeamento dos textos selecionados, segundo os seguintes tópicos de interesse: 
título do jornal, data e página; editoria ou setor; rubrica ou chapéu; autoria do texto; 
informações gráficas; título da matéria e textos em destaque (olho, linha-fina); textos 
complementares (retrancas); unidades temáticas retratadas; fontes de informação57.  

Com isso, puderam ser avaliados itens como a freqüência mensal do tema no 
noticiário, o destaque atribuído ao assunto dentro da hierarquia editorial, a ocorrência de 
recursos imagéticos, procedência das informações científicas, além da classificação de 
matérias segundo sua espécie textual, editoria, rubrica temática e autoria.  Os resultados 
dessa aferição foram reunidos em gráficos de freqüência, classificação e 
dimensionamento quantitativo (reproduzidos no tópico seguinte deste capítulo).   

 
Fundamentação das informações científicas 
Esse item foi estudado a partir de duas abordagens paralelas: uma incidente sobre o 

universo lexical dos textos jornalísticos e outra, sobre planos mais amplos da narrativa de 
divulgação.  

Primeiro, foram examinadas as formas com que o termo-pivô “alimentos 
transgênicos” foi definido ou reformulado para efeito de vulgarização. Para isso, 
enunciados referenciais – glossários, artigos científicos, obras técnicas e entrevistas 
realizadas com especialistas nas áreas de biotecnologia e biossegurança – foram 
contrastados com expressões do noticiário, considerando-se os recursos de reformulação 
empreendidos sobre o discurso científico.  

Esse exame pressupõe a existência de um obstáculo lingüístico inerente à divulgação 
científica, determinado pela disparidade entre os diferentes universos de linguagem 

                                                 
57 Foi utilizado um sistema de fichas por meio do qual os textos componentes do corpus foram 
numerados e tiveram seus dados organizados de acordo com o enquadramento metodológico da 
pesquisa. Essas fichas – uma para cada texto – foram reunidas em cinco volumes, de forma a facilitar a 
consulta de informações durante as etapas de desenvolvimento da pesquisa. Dados de destaque e 
anotações específicas foram também incluídas nesse fichário, que será arquivado como fonte referencial 
desta Dissertação.     
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envolvidos nesse processo de comunicação: o discurso científico (com terminologia 
própria, de alta precisão) e o discurso jornalístico (de caráter generalista). Por isso, o 
exercício da reformulação discursiva – substituição de termos de especialidade por um 
vocabulário mais genérico – implicaria certo grau de deslocamento semântico.  

O contraste entre as definições científicas e jornalísticas associadas aos transgênicos 
segue às relações de aproximação ou afastamento semântico (conjunção e disjunção) 
conforme definidas por Greimas58 e tratadas nas obras de Lyons59 e Jakobson60 a partir 
das idéias de identidade, similaridade e similitude mantidas entre diferentes lexemas ou 
expressões sintagmáticas. O propósito dessa abordagem é avaliar a eficiência das 
operações de reformulação discursiva à luz de um estudo de caso que contraste as 
estruturas do enunciado jornalístico com seus referentes científicos, de forma a aferir até 
que ponto o deslocamento semântico empreendido com a adaptação do discurso de 
especialidade a uma linguagem mais genérica implica perda de rigor conceitual.   

A segunda abordagem destinada a avaliar a fundamentação das informações 
científicas divulgadas tem o objetivo de examinar a incidência de recursos de 
narrativização sobre as informações e processos científicos e, a partir deles, verificar 
como são tratadas, nos textos jornalísticos, as variáveis metodológicas e sociológicas que 
condicionam a confiabilidade do conhecimento, conforme suas condições processuais. 
O propósito central desse exame consiste em identificar quais elementos editoriais têm a 
função de sustentar, no plano narrativo, a atribuição de credibilidade ao conhecimento 
científico divulgado. 
 

Significações valorativas 
Por último, foram estudadas significações valorativas inclusas nos textos pesquisados 

e identificadas a partir do mapeamento de enunciados argumentativos que se referissem 
à questão dos alimentos transgênicos. Esses enunciados foram analisados de forma a 
serem associados a concepções de ciência particularmente influentes na retórica dos 
textos de divulgação.  

Nesse ponto, buscou-se respaldo em bibliografia de filosofia das ciências, e mais 
particularmente em conceitualizações sobre os valores culturais que condicionam a 
atividade científica e que, em tese, teriam potencial de influenciar a imagem por ela 
assumida em âmbito jornalístico. Objetivou-se, com isso, examinar quais concepções de 
ciência estão subjacentes, implícitas ou explícitas no discurso de divulgação.  

                                                 
58 GREIMAS, A.J. Semântica estrutural: pesquisa e método. São Paulo: Cultrix, 1976.  
59 LYONS, John. Lingua(gem) e lingüística: uma introdução. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1987.   
60 JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. 17. ed. São Paulo: Cultrix, 2000. 
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Acreditamos que a temática dos alimentos transgênicos constitui um objeto ímpar 
para o estudo dessas concepções no âmbito do discurso jornalístico, já que não é comum 
um tema científico mobilizar um debate amplo e prolongado nos principais canais 
midiáticos do país, como aconteceu no caso. Aliás, a participação de agentes discursivos 
provenientes de áreas diversas do conhecimento, não apenas enquanto fontes de 
informação mas também como autores de artigos e ensaios, contribuiu muito nesse 
sentido, gerando um ambiente discursivo propício à apreciação crítica e reflexiva dos 
problemas associados à aplicação científica e tecnológica.  
 
 

2.2 Universo de amostragem 
 
 Para o empreendimento desta pesquisa foram selecionadas matérias publicadas em 

“Folha de S. Paulo” (FSP) e “O Estado de S. Paulo” (OESP) e que abordam, de forma 
direta, a problemática dos alimentos transgênicos, excluindo-se referências a outras 
aplicações da biotecnologia em questão. Esses textos foram buscados dentro do 
universo diacrônico compreendido entre abril de 1999 e setembro de 2000, período em 
que o tema ocupou com maior freqüência esse noticiário, tendo como marcos os 
congressos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) nos meses de 
julho desses dois anos.  

Cabe mencionar, ainda, que nesse espaço cronológico ocorreram alguns dos 
principais acontecimentos que, em âmbito científico, político e econômico, 
influenciaram o debate público mantido em torno do assunto. Destacam-se, 
respectivamente, a) a divulgação dos resultados de uma pesquisa que apresentou 
evidências – posteriormente questionadas – de que pólen de um milho transgênico 
contendo um gene inseticida poderia matar uma espécie de borboleta não-visada; b) a 
batalha judicial travada em torno da autorização concedida pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) para a primeira plantação comercial de uma planta 
transgênica no Brasil (a soja resistente a herbicida da Monsanto); c) uma queda da oferta 
e o aumento da demanda por milho no país, estimulando a importação de sementes 
transgênicas da Argentina para a fabricação de ração animal.   

Os critérios adotados para a seleção dos jornais analisados foram o volume de sua 
tiragem, a abrangência de sua circulação61 e o fato de estarem sediados no Estado que é 

                                                 
61 A FSP possui tiragem média diária, durante a semana, de 460 mil exemplares, número que varia entre 
600 mil e 1milhão aos domingos. O OESP, de 300 mil durante a semana, volume que dobra aos 
domingos. Esses números fazem deles os jornais mais difundidos em território brasileiro. 
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o principal produtor e empregador de ciência e tecnologia do país62. Assim, a escolha de 
FSP e OESP justifica-se pela posição que ocupam como formadores da opinião pública 
nacional e, em especial, como fomentadores do debate e das decisões referentes à 
política científica brasileira.  

A seleção e reprodução das matérias componentes do corpus63 foram desenvolvidas 
na Biblioteca Municipal “Mário de Andrade”, em São Paulo, órgão que dispõe de um 
acervo histórico completo e acessível das edições dos respectivos jornais. 

Ao todo, foram analisadas 718 matérias, sendo 419 matérias (ou 58%) provenientes 
de FSP e 299 matérias (ou 42%) provenientes de OESP64 [gráfico 1]. No período 
compreendido pela pesquisa, o maior número de matérias em um mesmo mês ocorreu 
em julho de 2000 (respectivamente, 54 e 38 matérias), fato que pode ser justificado pelo 
debate levantado em torno dos alimentos transgênicos durante o encontro anual da 
SBPC naquele mês. O período cronologicamente seguinte, agosto de 2000, aparece em 
segundo lugar na grade de freqüência das matérias sobre o assunto. Em contraposição, a 
menor incidência de matérias ocorreu em setembro de 1999 (11 e 9 matérias), ainda que 
esse retrato não seja muito diferente do ocorrido nos meses de novembro de 1999 (10 e 
13), fevereiro de 2000 (12 e 12) e maio de 2000 (9 e 13) [gráfico 2]. 

 
         

                                                 
62 O Estado de São Paulo, como unidade federativa, responde por 50% da produção científico-
tecnológica brasileira, reunindo a maior concentração nacional de centros de pesquisa, universidades e 
laboratórios geradores de inovação do país. (FAPESP. Indicadores de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em São Paulo. p.11-5. Disponível em http//: www.fapesp.br. Acessado em abr/2003). 
63 Ver fac-símiles em anexo 
64 Esses números não permitem que se conclua ter a FSP destinado mais espaço ao tema do que OESP, 
no período analisado, já que não foram usados na pesquisa recursos de aferição da área ocupada pelas 
matérias, tendo sido apenas computadas suas ocorrências.  
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Outro item abordado para a caracterização do universo de amostragem da pesquisa 
buscou aferir a recorrência do termo “transgênico” – ou suas variações diretas de gênero 
e número – em títulos de textos jornalísticos.  

Julgamos essa aferição relevante na medida em que pode ser tomada como um 
indicativo da suposição dos jornalistas a respeito do nível de leiturabilidade do público 
sobre termos científicos, como é o caso da palavra “transgênico”. Esse pressuposto 
parte do princípio de que os títulos das matérias são construídos de forma a atrair a 
atenção do leitor e o emprego do termo em questão em um grande números de textos 
indicaria um processo de popularização (ou vulgarização) do termo, tese que os 
resultados estatísticos obtidos parecem confirmar65.  

No caso da FSP, o termo “transgênico” (ou variações) aparece em mais da metade 
dos títulos das matérias analisadas (53%, ou 223 vezes); no OESP essa proporção foi 
apenas um pouco menor (48%, ou 145 vezes), como expressa o gráfico 3, a seguir:  
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gráfico 3 

                                                 
65 Uma análise qualitativa, conceitual, sobre o emprego do termo “transgênico” no discurso jornalístico 
de divulgação é desenvolvida no terceiro capítulo da dissertação, a propósito da fundação das 
informações científicas no noticiário. 
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Paralelamente, foram identificadas informações referentes à autoria ou procedência 
das matérias66, conforme revelam os gráficos a seguir: 
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gráficos 4a e 4b 
                                                 
66 Nas classificações sobre autoria ou procedência das matérias consideramos a instância na qual o texto 
foi produzido enquanto unidade editorial encaminhada para publicação. A distinção entre autoria e 
procedência é feita em função do caráter institucionalizado e impessoal da produção de textos em 
situações recorrentes do noticiário, sobretudo as que envolvem a publicação de material oriundo de 
agências noticiosas externas. Convém, no entanto, não confundir a noção utilizada para caracterizar 
autoria ou procedência das matérias com a idéia de fontes de informação, que se refere à procedência 
não do texto, mas de informações reproduzidas nos textos, conforme classificadas no tópico 2.3, a 
seguir.  
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Em ambos os jornais, nota-se a predominância de matérias produzidas por 
profissionais dos próprios veículos em questão, categoria que, em nossa classificação, 
reúne textos de: a) jornalistas da redação; b) correspondentes em sucursais nacionais ou 
do exterior; c) agências de notícias dos jornais analisados (Agência Folha e Agência 
Estado); e d) espaços editoriais reservados a abrigar a opinião do próprio jornal67.  

Esse é, a nosso ver, um indicador positivo sobre a qualidade da produção 
jornalística estudada, já que não reproduz a tendência freqüentemente verificada no 
jornalismo científico de recorrer-se a material proveniente de publicações ou agências de 
notícias externas (sobretudo do exterior) e que, geralmente, tendem a propagar enfoques 
ou opiniões descomprometidas com o contexto sócio-cultural brasileiro. Em nosso 
corpus de estudo, foram identificadas 87 matérias geradas por agências ou jornais do 
exterior (42 na FSP e 45 em OESP), o que representa cerca de 12% dos textos 
analisados.    

A leitura comparativa dos gráficos referentes ao quesito de autoria também destaca 
a posição ocupada pelos textos de colunistas enfocando alimentos transgênicos. Essas 
matérias tiveram maior participação nas edições da “Folha de S. Paulo” (26), atrás apenas 
das matérias do próprio jornal e de articulistas e jornalistas free-lancer, estes classificados 
como autorias especiais. Nas edições de “O Estado de S. Paulo” foram contados apenas 
nove textos de colunistas do jornal68.  

Também foi aferida a distribuição dos textos a partir das rubricas (ou “chapéus”, no 
jargão jornalístico) que definem a temática abordada [gráficos 5a e 5b] e, por fim, as 
editorias ou setores do noticiário em que as matérias foram publicadas [gráficos 6a e 6b].   

                                                 
67 Se considerada, então, a cultura jornalística de, eventualmente, não publicar referência à autoria de 
material ordinariamente produzido na redação, sobretudo em notas ou notícias curtas, pode-se supor 
que a proporção de textos de autoria do próprio jornal seja ainda maior que a indicada nos gráficos. 
68 Apesar de o colunista ser, geralmente, um profissional contratado pelo jornal, optamos pela 
classificação separada em relação às matérias de autoria própria em virtude de seus textos serem 
publicados em espaços periódicos específicos e terem seu apelo jornalístico depositado, sobretudo, na 
credibilidade pessoal do autor.    
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Considerando as especificidades da práxis de produção jornalística, o 
enquadramento de um assunto dentro de uma ou outra editoria chega a influenciar as 
opções editoriais que norteiam e, assim, determinam o resultado final do enunciado.  

A análise dos gráficos apresentados mostra que as edições de OESP concentraram 
os textos sobre alimentos transgênicos no âmbito da editoria “Geral”, quase sempre sob 
a rubrica “biotecnologia”, seguida de longe pelas referências a termos como “ciência”, 
“saúde” (que não aparece em FSP), “ambiente” e “pesquisa”, nesta ordem. Pode-se 
concluir, aliás, que haja uma relação de compensação entre a concentração dos textos na 
editoria mais genérica do noticiário e a manutenção de uma rubrica mais específica e 
constantemente empregada para designar a temática dos alimentos transgênicos em meio 
aos outros que normalmente compõem o noticiário de “Geral”.  

Já no caso da FSP houve uma notável variação das editorias em que o tema foi 
retratado. As matérias foram mais bem distribuídas dentro da organização editorial do 
jornal, dividindo-se, principalmente, entre as editorias “Mundo”, “Ciência” (que até o 
final do ano 2000 era uma subeditoria incluída no espaço de assuntos internacionais, o 
que justifica aquela primeira posição), “Opinião” e “Agrofolha”. Vale destacar que foram 
encontrados textos sobre alimentos transgênicos em praticamente todas as áreas 
editoriais da FSP, ou, mais exatamente, 12 setores ou editorias diferentes, inclusive em 
cadernos como “Ilustrada” (16 ocorrências), que trata prioritariamente de artes e 
espetáculos, mas também de gastronomia e comportamento, e “TV Folha” (uma única 
ocorrência).  

Destaca-se também a maior presença de textos em espaços considerados opinativos 
dentro das edições da FSP, com 56 ocorrências na editoria de “Opinião”, mais que o 
dobro do registrado em OESP, que publicou 25 textos em sua seção correspondente, 
denominada “Espaço Aberto”.  

Outro ponto interessante de comparação entre os jornais é o que aborda o 
enquadramento da questão dos transgênicos sob um prisma economicista, tendência que 
imaginávamos ser mais nítida e marcante em OESP, considerando-se seu tradicional 
engajamento editorial com os interesse do capital produtivo brasileiro. Esse jornal – 
apesar de, ao contrário da FSP, manter sua cobertura altamente concentrada do ponto de 
vista organizacional, como se viu – chegou a publicar 48 textos na editoria de 
“Economia” e mais dois em um suplemento especial com material republicado da revista 
“Fortune”, também de teor econômico. A FSP, embora tendo publicado um número 
total de textos maior (419 contra 299, conforme o gráfico 1), manteve apenas 29 deles em 
seu caderno “Dinheiro”.  
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Porém, esse aparente desequilíbrio parece explicar-se pelo fato de que grande parte 
das abordagens economicistas sobre o assunto tenha sido desenvolvida, na FSP, pela 
editoria “Agrofolha”, que acumulou, no período analisado, 53 textos sobre transgênicos, 
a maioria deles enfocando aspectos da produção e do mercado agrícolas.  

 
 
2.3 Fontes de informação e domínios implicados 

 
Apesar de terem sido abordados sob as mesmas bases metodológicas usadas nos 

itens anteriores – ou seja, de aferição estatística – os dados referentes às fontes de 
informação citadas nas matérias pesquisadas e aos domínios temáticos nelas implicados 
recebem, aqui, um tratamento destacado, tendo em vista sua representatividade sobre as 
condições de formatação do discurso jornalístico sobre ciência.  

Esses tópicos de análise, aliás, derivam de preocupações recorrentes em estudos 
sobre jornalismo científico. Sobre o primeiro ponto citado, parte-se do pressuposto de 
que o conhecimento das fontes utilizadas pelos agentes do discurso jornalístico 
permitiria ao pesquisador contrastar os discursos primários geradores de informações 
especializadas ao que é efetivamente publicado em sua referência. Dessa forma, se 
reconstituiria, ao menos em hipótese, o percurso da informação, remontando às 
sucessivas etapas de re-construção discursiva por que passam os substratos informativos 
do discurso de divulgação científica em âmbito jornalístico.     

Nosso trabalho, porém, não vai tão longe. Para que não fosse perdido o foco 
principal da pesquisa, isto é, as questões referentes à narrativa de divulgação científica e 
às concepções de ciência mantidas nesse âmbito, propusemo-nos o limite de identificar 
as fontes de informação citadas nos textos pesquisados e classificá-las quanto a seus 
respectivos campos de atuação.   

Foram estabelecidos cinco segmentos que julgamos capazes de abranger as matrizes 
de informação utilizadas pelo noticiário, sendo eles o campo científico, o mercado, os 
campos político e jurídico, e os movimentos sociais. 

No primeiro grupo (ciência) foram enquadradas fontes que tenham sido citadas na 
condição de pesquisadores de áreas especializadas de conhecimento, independentemente 
do conteúdo discursivo reportado. No segundo grupo (mercado) abrigaram-se os 
representantes de empresas do setor agro-industrial e financeiro, além de associações 
representativas de grupos econômicos privados. No terceiro (política), foram incluídos 
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mandatários de cargos eletivos ou funcionários públicos dos setores Executivo e 
Legislativo que se expressassem nessa condição. No quarto grupo (jurídico), foram 
classificadas as fontes provenientes de varas judiciais, do Ministério Público ou 
especialistas em ciências jurídicas, também desde que citados nessa condição. Por fim, 
foram considerados como representantes de movimentos sociais os membros de 
organizações não-governamentais e representantes da sociedade civil em geral. 

Não foram consideradas fontes de informação os agentes dos campos citados que 
contribuíssem ao noticiário como autores de textos incluídos nas edições pesquisadas. O 
traço distintivo adotado para caracterizar uma influência discursiva como fonte de 
informação foi sua citação explícita na matéria como instância referencial de informação, 
na forma de um discurso terceirizado (em terceira pessoa). As informações obtidas em off 
e citadas nesta condição pelos jornalistas também não foram consideradas nesse quesito.   

Os resultados dessas aferições são expressos nos gráficos 7a e 7b, a seguir: 
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gráfico 7a 
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Em termos comparativos, notam-se algumas distinções importantes entre os 
domínios das fontes de informações usadas pelo noticiário dos jornais pesquisados. 
Enquanto, em FSP, as fontes do campo científico são as mais citadas (110 ocorrências), 
em OESP o recurso a informações provenientes dessas áreas de especialidade aparece 
em terceiro lugar (81), atrás, em número de citações, das fontes de mercado (94) e 
política (91), posições que parecem corroborar a expectativa sobre a orientação 
predominante economicista do noticiário de “O Estado de S. Paulo”. 

Convém notar, também, a inversão revelada pelos respectivos gráficos com relação 
às fontes da área jurídica e de movimento social. Enquanto a “Folha de S. Paulo” parece 
ter priorizado, entre estas, informações provenientes de ONGs e demais representantes 
da sociedade civil (39 contra 17), “O Estado de S. Paulo” citou um maior número de 
fontes ligadas ao Direito (33 contra 17).  

Ressalte-se, sobre isso, que no caso das discussões sobre alimentos transgênicos 
esses grupos de movimento social – encabeçados pelo Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec) e pelos ambientalistas do Greenpeace69 – marcaram posições 
fortemente contrárias aos transgênicos, o que permite supor que esse tipo de apelo foi 
menos contemplado no noticiário de OESP. 

Ainda nesse quesito, tivemos a preocupação de avaliar a diversidade de fontes de 
informação utilizadas pelo discurso jornalístico sobre ciência a partir da aferição do 
número de fontes citadas em uma mesma matéria. Dessa forma, matérias que se 
referissem a um maior número de fontes teriam o potencial de representar uma maior 
gama de posições sobre o assunto, ainda que a decisão sobre que fontes ouvir seja 
arbitrária e implique, sempre, um direcionamento dos enunciados. Os resultados sobre 
esse aspecto foram os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Essas duas ONGs foram autoras de uma ação judicial que impediu, temporariamente, a liberação de 
plantio comercial no Brasil de uma variedade de soja transgênica produzida pela Monsanto e liberada 
pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), em 1999.  
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gráfico 8a 
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gráfico 8b 
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Mesmo considerando que essa aferição contemplou também notas curtas e espécies 
ilustradas, entre outras matérias de menor profundidade narrativa e, portanto, menos 
propícias a citações, chega a surpreender o alto número de textos publicados sem 
qualquer referência às fontes das informações (154 em FSP e 121 em OESP).  

Nota-se, aliás, que, em ambos os gráficos, estabelece-se, em geral, uma curva 
decrescente sobre o número de matérias em função da diversidade de fontes. Isto é, o 
número de matérias classificadas é tanto maior quanto menor for o número de fontes 
citadas. A única exceção a essa tendência é registrada em “O Estado de S. Paulo” 
quando se apresenta um número maior de matérias que citam cinco ou mais fontes (10) 
do que as que citam quatro fontes (8).  

De qualquer forma, é sintomática e preocupante a pouca diversidade de fontes 
utilizadas pelo noticiário analisado, ainda mais por se tratar de um tema onde as 
informações de especialidade tendem a cumprir um papel central no sentido de prover o 
público de informações de credibilidade, e que, para isso, deveriam ser, em sua maior 
parte, especificamente referenciadas.       

 
* 

 
A análise realizada sobre os domínios temáticos implicados na questão dos alimentos 

transgênicos pode ser tomada como um indicativo razoavelmente seguro sobre as 
angulações que balizaram a atribuição de interesse jornalístico e, conseqüentemente, a 
própria cobertura sobre a problemática dos transgênicos nos jornais estudados. Além 
disso, as aferições sobre a variedade de aspectos influentes em cada um dos textos 
analisados podem indicar até que ponto a abordagem do assunto pelos jornais seguiu 
uma orientação sistêmica, irrestrita, nos moldes apontados pelos estudos sociológicos da 
questão. 

Os tópicos escolhidos para balizar o mapeamento das unidades temáticas retratadas 
nos textos foram definidos após consulta a fontes bibliográficas especializadas nas 
diversas áreas onde a questão dos alimentos transgênicos exerce implicações, sendo os 
seguintes:  

 
a) Biossegurança: riscos relacionados ao meio ambiente e à saúde humana e animal a 
partir da disseminação e do consumo de plantas e alimentos transgênicos;  
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b) Biotecnologia: processos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico 
relacionados à transgenética e suas condições de aplicação agronômica e nutricional; 
 
c) Direitos do consumidor: questões de rotulagem e de direito à informação sobre a 
natureza de produtos transgênicos; 
 
d)  Economia agro-industrial: produção seriada e comércio de sementes e derivados de 
plantas transgênicas;  
 
e) Ética em ciência: discussões humanísticas (não normativas) sobre a legitimidade 
moral da manipulação da vida e, particularmente, da quebra induzida da barreira 
reprodutiva da especiação; 
 
f) Mobilização social: ações e manifestações de organizações não-governamentais, entre 
outros representantes da sociedade civil; 
 
g) Patentes: discussões sobre o direito de propriedade sobre genes isolados e variedades 
de plantas transgênicas.    
 
h) Política agrícola: regulamentação, fomento e financiamento da produção agro-
industrial e comercialização de alimentos transgênicos; 
 
i) Política científica: regulamentação, fomento e financiamento de pesquisas sobre 
biotecnologia e biossegurança de plantas transgênicas; 
 

A partir do levantamento desses domínios nos quais a questão dos alimentos 
transgênicos exerce implicações, consideramos tratar-se de um assunto impossível de ser 
compreendido senão a partir de uma interface entre as esferas científicas, políticas, 
econômicas, jurídicas, éticas, entre outras influentes na questão. 

Essa representação do tema como um conjunto de esferas deriva do postulado geral 
da teoria dos sistemas, apresentada como a concepção de que uma entidade – neste caso, 
temática – não pode ser reduzida às propriedades de suas partes, mas caracterizada a 
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partir das relações de interdependência que as conectam a uma totalidade70. O sistema 
temático que envolve os alimentos transgênicos constitui-se, assim, a partir das relações 
de influência mútua mantidas entre as bases técnicas e as várias implicações sócio-
políticas-culturais que rondam o assunto, notadamente em sua dimensão aplicada. 

Dessa forma, matérias que expressam conexão entre um maior número desses 
tópicos foram consideradas, em tese, capazes de retratar o assunto em uma perspectiva 
mais sistêmica e conjuntural. Ao contrário, matérias cujo foco de interesse é restrito a 
um número menor de tópicos temáticos – muitas vezes um único – teriam uma 
abordagem considerada mais fragmentária.  

Como revelam os gráficos a seguir, e de acordo com a mesma tendência apontada 
sobre a diversidade de fontes de informação, a maior parte das matérias analisadas, tanto 
na “Folha de S. Paulo” quanto em “O Estado de S. Paulo”, abordou a questão dos 
transgênicos sob um único prisma temático. 

                                                 
70 Sobre aspectos de sistematicidade ver DELATTRE, Pierre. Système, structure, fonction, 
evolution: essay d’analyse épistémologique. 2 ed. Malioine S.A. Editeur, 1985.     
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gráfico 9a 
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gráfico 9b 
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Esses resultados indicam que o noticiário sobre os alimentos transgênicos, nos 
jornais pesquisados, construiu-se, majoritariamente, a partir de registros pontuais sobre 
um ou outro domínio implicado na questão, como mostra o grande número de matéria 
cuja abordagem foi fragmentada em torno de uma única esfera temática (129 em FSP e 
91 em OESP).  

Por outro lado, em um total de 719 textos analisados, apenas 45 deles (18 em FSP e 
27 em OESP) apresentam uma abordagem que articula implicações dos alimentos 
transgênicos em cinco ou mais domínios temáticos. Em geral, essas matérias 
consideradas mais abrangentes se configuram como artigos, editoriais ou reportagens 
especiais propostos ao desenvolvimento de análises contextuais mais amplas, não 
restritas a registros factuais.  

Essa constatação vem, mais uma vez, reforçar a tese de que o jornalismo sobre 
ciência deve assumir, em qualquer de suas esferas, uma abordagem que inter-relacione 
unidades temáticas diversas, sob pena de perder-se o aspecto sistêmico que notadamente 
caracteriza os temas do qual se ocupa, promotores que são de implicações em esferas 
diversas da vida sócio-político-cultural. 

Logicamente, ao restringir a abordagem da maioria de suas matérias a um número 
limitado de unidades temáticas, o noticiário tende a privilegiar determinados aspectos, 
em detrimento de outros sob os quais a questão dos transgênicos exerce implicações.  

Nesse sentido, nos propusemos também a aferir quais unidades temáticas foram 
mais e menos contempladas na atribuição de interesse jornalístico ao tema em questão. 
Assim, a aferição do número total de incidência de cada domínio temático no noticiário 
foi tomada como indicativo do destaque assumido por aquele aspecto da questão no 
discurso jornalístico analisado. Ou seja, unidades temáticas abordadas repetidamente em 
um maior número de textos teriam maior destaque que outras unidades abordadas com 
mais raridade. Os resultados foram os seguintes: 

 
 
 

 61



180

134
125

99

81

59 55

16
9

29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

N
úm

er
o 

de
 m

at
ér

ia
s

Economia agroindustria
l

Direitos do consumidor

Patentes
Outras

Recorrência de dom ínios im plicados (FSP)

 
gráfico 10a 
 

160

127

113

91

68

44 42

16 16
8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N
úm

er
o 

de
 m

at
ér

ia
s

Economia agroindustria
l

Direitos do consumidor

Patentes
Outras

Recorrência de dom ínios abordados (OESP)

 
gráfico 10b 

 62



A leitura comparativa dos gráficos revela alguns pontos interessantes. Destaca-se, 
por exemplo, o fato de os quatro domínios temáticos mais contemplados (política 
agrícola, economia agroindustrial, pesquisa científica e biossegurança) serem 
coincidentes em ambos os jornais, apenas com uma inversão entre o segundo e terceiro 
tópicos aferidos.  

Política agrícola foi a unidade abordada com maior recorrência, tanto em FSP (180 
matérias) quanto em OESP (160 matérias). Esse resultado revela uma orientação comum 
ao noticiário analisado no sentido de atribuir-se destaque às questões de regulamentação 
e fomento associadas aos agronegócios, posição que é reforçada pela também forte 
recorrência de assuntos de economia agroindustrial, isto é, que envolvem a produção e o 
comércio de sementes e derivados (respectivamente, 134 e 127 matérias).    

Em extremo oposto figuram os domínios de mobilização social (42 matérias em FSP 
e 55 matérias em OESP), ética em ciência (respectivamente, 9 e 16 matérias) e as 
discussões acerca do estabelecimento de patentes sobre variedades de sementes 
transgênicas (16 matérias em cada jornal). Embora essa aferição não possua caráter 
qualitativo, vale notar que estas três unidades temáticas menos contempladas pelo 
discurso jornalístico são geralmente associadas ao discurso contrário à adoção de plantas 
transgênicas nas lavouras brasileiras ou à biotecnologia em geral, servindo como pano de 
fundo para argumentos que procuram vincular os alimentos transgênicos a interesses de 
concentração do capital transnacional a partir da apropriação de recursos genéticos. 
Assim, o fato de tais domínios terem sido ofuscados por outros, e particularmente os de 
orientação econômica, pode ser significativo.  

Essa observação, porém, não deve servir como atestado de que o noticiário tenha 
minimizado os questionamentos críticos sobre os transgênicos, já que alguns dos 
principais argumentos nesse sentido crítico se dão no âmbito da biossegurança, domínio 
que foi bastante contemplado por ambos os jornais (134 matérias em FSP e 113 matérias 
em OESP). 
       Em geral, o que se pode concluir a partir da leitura desses gráficos é que o noticiário 
estudado revelou a tendência de privilegiar discussões políticas e econômicas, mantendo 
semelhante destaque à divulgação de pesquisas científicas e discussões sobre 
biossegurança de variedades transgênicas, ainda que, na maioria das vezes, as inter-
relações entre esses e outros tópicos influentes na questão – e, portanto, seu aspecto 
sistêmico – não tenham sido contempladas, dada à tendência fragmentária de abordar-se 
um número restrito de tópicos em cada matéria. 
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Capítulo 3. 

Reformulações lexicais na divulgação científica  
 
 
 
 
 

m nossa abordagem a respeito da construção do discurso de divulgação 
científica, mantivemos uma preocupação fundamental em torno do tratamento 
editorial conferido pelos agentes do discurso jornalístico ao reportarem termos, 

processos e resultados de pesquisas científicas, trabalho que consiste em um dos três 
processos discursivos básicos do jornalismo científico71. Sobre ele, nos propusemos a 
pesquisar os recursos de reformulação discursiva que incidem sobre as informações 
científicas, de especialidade, de forma a enquadrá-las em moldes estilísticos próprios ao 
campo jornalístico, de caráter mais generalista.  

E 
Partimos do pressuposto, já amplamente discutido por observadores de jornalismo 

científico, de que a prática editorial em questão implica a necessidade de o divulgador-
jornalista operar um movimento de deslocamento lingüístico a partir dos discursos 
referenciais com que trabalha, ou seja, suas fontes de informação especializada. Ressalte-
se que esse deslocamento configura um processo discursivo dedicado a aproximar 
termos, conceitos e processos típicos da atividade científica ao universo cognitivo do 
leitor comum, leigo – e também idealizado –, de forma a conferir leiturabilidade a 
enunciados científicos.  

A partir dessas bases, o presente capítulo busca identificar a incidência e analisar a 
eficácia de alguns dos mecanismos lingüísticos que operam e sustentam essa 
reformulação em plano lexical.  

Nesse sentido, a obra de Daniel Jacobi constitui uma referência segura para a análise 
dos processos de reformulação lingüística que caracterizam o discurso de vulgarização. 
Seu trabalho está focado na idéia de que a divulgação científica, como forma de 
mediação comunicativa, opera a superação de um obstáculo lingüístico determinado pela 
complexidade inerente à linguagem científica. Para ele,    

 
“diffuser um savoir scientifique suppose d’employer la terminologie forgée par les 
spécialistes. Mais, comme cette langue est celle des savants, elle ne peut prétendre 

                                                 
71 Os outros dois seriam a atribuição de interesse jornalístico e a interpretação crítica sobre a política 
científica e as implicações do emprego social da ciência e tecnologia. 
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représenter um outil de communication adapté à cette situation particulier: s’adresser à des 
non-spécialistes. Vulgariser suppose donc um travail particulier sur la langue”72, 

 
como revelam alguns exemplos de nosso corpus, reproduzidos e comentados a seguir73: 
 

 
 
Exemplo 1 
Folha de S. Paulo.  
Ciência, p.1-18.  
13/04/2000) 
 

 Note-se, nesse exemplo, o uso do verbo desligar, 
entre aspas, como uma metáfora para designar o 
processo bioquímico pelo qual um ou mais genes são 
manipulados em laboratório para que deixem de 
codificar a expressão de proteína responsável por 
determinada função metabólica do organismo. Ainda 
neste trecho, a autora opera mecanismos de 
reformulação lexical no uso do nome científico da planta 
em questão e na dupla-denominação estabelecida entre 
os termos alelos (científico) e cópias (de uso comum). A 
reformulação, porém, não ocorre sobre termos como 
gene ou mutante, que a autora parece supor mais 
popularizados, com significados incorporados ao 
vocabulário de uso comum74.  
 
 
 

                                                 
72 JACOBI, D. Text. imag. vulgar. scient., p. 64. 
73 A inserção desses exemplos, como se verá, tem finalidade apenas ilustrativa, já que se trata de trechos 
recortados de enunciados mais amplos e complexos. Para uma leitura aprofundada, a versão integral 
dos textos de onde esses exemplos foram retirados é reproduzida em anexo desta Dissertação, 
conforme a ordem em que aparecem ao longo dos capítulos. 
74 É notável, porém, que os termos “gene” e “mutante” foram utilizados de forma incorreta em outros 
textos componentes do corpus. Em um dos casos (exemplo 14), confunde-se organismos transgênicos 
com organismos mutantes. No outro (exemplo 38), dá-se a entender que o código genético humano 
possui um único “gene”.    
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Exemplo 2  
Folha de S. Paulo. 
Especial Transgênicos, p.4. 
04/08/2000.  

 

 A sigla Bt é usada, 
nesse exemplo, como 
qualificativo que especifica 

a espécie de milho transgênico e constitui uma forma de simplificação do termo 
científico referencial Bacillus thuringiensis. Esse termo-pivô da sigla Bt, que 
denomina o microorganismo envolvido na transgênese do milho em questão, é 
citado logo no período seguinte, sendo, então, reformulado para efeito de definição, 
com significado explicado a partir do interesse por sua aplicação. 

 
O desafio inerente a esse trabalho de reformulação lingüística é o de evitar que a 

utilização de palavras e formas narrativas da linguagem comum em referência a termos e 
processos científicos ocasione adulterações conceituais sobre o discurso original da 
ciência, o que provocaria um ruído semântico no discurso de divulgação. De forma geral, 
é possível dizer que tal adulteração se definiria pela introdução no discurso de divulgação 
de “elementos que o macrotexto científico necessariamente não comporta e que muitas 
vezes vão de encontro a construções/estruturas credenciadas pelos cientistas”.*75  

Vale notar, desde já, que a operação desse deslocamento lingüístico não implica, 
necessariamente, perda de rigor científico e tampouco desqualifica, de antemão, os 
textos de vulgarização em geral, jornalísticos inclusive. A prática do jornalismo ensina 
que uma boa reportagem de ciência pode, sim, ser escrita a partir de um vocabulário 
simples e de recursos descritivos comuns, desde que essas ferramentas sejam 
empregadas com base em um conhecimento sólido sobre os conceitos e os processos de 
pesquisa – quase sempre mais complexos – que fundamentam as informações em 
trâmite.  

Há inclusive uma dimensão estética a que os textos de divulgação não devem 
renunciar, sob pena de perderem seu próprio apelo editorial, essencial ao despertar do 
interesse público para os problemas (perenes) e as soluções (provisórias) associadas ao 
conhecimento científico. Da mesma forma, seria impensável operar um processo de 
divulgação que se limitasse a reproduzir a terminologia própria à linguagem científica de 
cada área do conhecimento, por natureza afastada do repertório do leitorado comum.  

A decisão sobre quais termos – e como – reformular é, em última instância, uma 
opção mais ou menos arbitrária do autor do texto de divulgação, seja ele jornalista ou 

                                                 
* NÓBREGA, M.S., A divulgação do discurso científico 
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cientista, pesquisador. Ela é, em grande parte, produto das suposições que o redator 
mantém sobre a abrangência e as especificidades do vocabulário compartilhado pelo seu 
público, em nosso caso o público de jornais de grande circulação. Veja-se, por exemplo, 
o trecho seguinte, da coluna sobre ciência publicada pelo jornalista José Reis, aos 
domingos, em Folha de S. Paulo76. 

 
 

Exemplo 3 
Folha de S. Paulo. 
Mais!, p.27. 
19/12/1999.  
 

 Alguns termos empregados neste trecho são 
produtos de reformulação (como bombardeio, 
também presente em literatura especializada 
em referência a um dos métodos de produção
de células transgênicas).  Outros termos, 
porém, são mantidos em sua forma técnic
na seqüência do enunciado, explicados por 
meio de paráfrase ou definição  (casos de 

 

a e, 

eletroporação e protoplastos). Há, ainda, termos 
da linguagem especializada que não sofrem 
reformulação (polietilenoglicol, por exemplo), 

exigindo que o leitor deduza seu significado a partir de elementos contextuais ou associações 
etmológicas. O emprego da linguagem científica, neste caso (em que se mantêm vários elem
da terminologia especializada), indica que o autor atribui a seu leitorado um nível relativam
alto de conhecimento científico, dispensand

entos 
ente 

o o uso mais freqüente de recursos de reformulação.     

                                                

 
 

O estudo das formações lexicais em textos de divulgação científica – e da eficiência 
de seu emprego no campo jornalístico – implica refletir-se a respeito das relações de 
significação mantidas entre termos científicos, seus termos substitutos da linguagem 
comum e os objetos ou conceitos referenciais que lhes devem ser comuns, de forma a 
manter-se uma correspondência semântica a partir de redes diversas de significação. 
 
 
 

 
76 José Reis é considerado um dos principais expoentes da divulgação científica brasileira no século XX, 
dando nome a um Núcleo de Divulgação Científica instalado na Escola de Comunicação e Artes da 
USP. Reis manteve sua coluna semanal de ciência até pouco antes de seu falecimento, em 2002.   
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3.1 Relações semânticas em plano lexical 
 

O exame das relações semânticas mantidas em torno das estruturas de significações 
tem atraído o interesse de uma série de pesquisadores no âmbito dos estudos do 
discurso. O assunto remete a uma das teses fundamentais no exame da linguagem – o 
princípio geral da significação, conforme formulado por Saussure: um conjunto 
significante (signo) é formado a partir de um vínculo arbitrário de associação entre um 
significante (plano de expressão) e um significado (plano de conteúdo)77.  

Esse modelo geral pode ser referido para a análise do discurso de vulgarização 
científica, buscando-se revelar as formas com que significações científicas se adaptam a 
um campo enunciativo exterior, no caso o jornalístico.    

Conforme a tradição estruturalista, os processos de significação da linguagem – 
expressados por meio do discurso – podem ser estudados a partir das relações que se 
estabelecem entre diferentes termos lingüísticos, dentre eles os lexemas, ou “termos-
objetos”.78 Uma dessas relações semânticas é a que determina a semelhança ou a 
identidade (“conjunção”) entre dois lexemas79 – sendo, no caso aqui estudado, um termo 
científico e um termo que lhe seja mais ou menos correspondente na linguagem comum.  

Em sua semântica, Greimas propõe que tais relações sejam compreendidas por meio 
do exame dos elementos distintivos de significação (“semas”) que, internamente 
articulados, caracterizam o “eixo semântico” de um determinado termo-objeto. Desse 
modo, pode-se estabelecer que o conceito vinculado a um termo decorre das 
propriedades constitutivas de seu eixo semântico, isto é, do conjunto de seus semas. 
Assim, define-se um lexema como “o lugar de manifestação e de encontro de semas 
provenientes sempre de categorias e sistemas sêmicos diferentes e que entretêm, entre si, 
relações hierárquicas”.80

Uma relação de conjunção semântica deriva, portanto, da capacidade de diferentes 
lexemas ou expressões sintagmáticas, em níveis mais amplos do enunciado, 
compartilharem propriedades sêmicas em qualidade suficiente para designarem um 
mesmo processo de significação.  

                                                 
77 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. 5.ed. São Paulo: Cultrix, 1973, p.81. 
78 GREIMAS, A.J., Semântica estrutural, p.39. 
79 Id. ibid., p.29. 
80 Id, ibid., loc.cit. De forma mais vulgarizada, as “palavras lexicais” são consideradas aquelas que 
“despertam em nossa mente uma representação”, ou que “têm significação extralingüística ou externa, 
visto que remetem a algo que está fora da língua e que faz parte do mundo físico, psíquico ou social”. 
(MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à estilística: a expressividade na língua portuguesa. T.A. 
Queiroz: São Paulo, 1997. p.77)    
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De acordo com Greimas, porém, tais conjunções podem se caracterizar por níveis 
diferenciados de aproximação semântica. Identifica-se uma relação máxima, de 
“identidade” entre redes lexicais de significação, que requer que os lexemas envolvidos 
compartilhem todos os semas que lhe são correspondentes, e outra, de “equivalência” 
semântica, definida como uma “identidade sêmica parcial”.81   

Essas relações de proximidade semântica estão diretamente associadas à idéia de 
sinomínia, conforme tratada por diferentes semanticistas.  

Lyons, por exemplo, considera a sinonímia absoluta – lexemas com o “mesmo 
significado descritivo, expressivo e social” em todos “contextos de ocorrência” – uma 
relação limitada “a um vocabulário altamente especializado que é puramente restritivo”, 
sendo assim improvável em reformulações que envolvam diferentes níveis de 
especialização de linguagem. 82 Nesse caso, restaria para o propósito da divulgação 
científica o que o autor chama de “sinonímia descritiva” ou “referencial”, mantida entre 
lexemas que sejam descritivamente sinônimos, mas tenham significados expressivo e 
social diferentes. Esse tipo de sinonímia, porém, não deve caracterizar relação de 
identidade de sentido entre os lexemas, mas de similitude, ou semelhança. 

Da mesma forma, Jakobson propõe a impossibilidade de haver sinonímia em 
traduções intralinguais por não haver “equivalência completa” no âmbito das palavras, 
sendo que “uma palavra ou um grupo idiomático de palavras [...] só pode ser plenamente 
interpretada por meio de uma combinação equivalente de unidades de código, isto é, por 
meio de uma mensagem referente a essa unidade de código” – uma operação 
metalingüística. 83  

No caso de usar-se a linguagem para “falar acerca dessa linguagem” e, assim, “revisar 
e redefinir o vocabulário empregado”, haveria, na visão o autor, uma relação semântica 
de similaridade, ou homogeneidade de sentido84, relação intermediária entre a de 
identidade – improvável para efeito de vulgarização – e a de similitude – incapaz de 
definir um termo por estabelecer-se apenas entre lexemas, e não em níveis mais amplos 
do enunciado. Como pontua Jakobson a esse propósito, “a similaridade das significações 
relaciona os símbolos de uma metalinguagem com os símbolos da linguagem a que ela se 
refere. A similitude relaciona um termo metafórico com o termo a que substitui”.85  

O funcionamento metalingüístico do discurso é estudado por Greimas com a 
máxima atenção. Como nota o autor, é essa operação o que garante “que uma coisa 
                                                 
81 GREIMAS, A.J., Semântica estrutural, p.152. 
82 Língua(gem) e lingüística, p.143. 
83 Luingüística e comunicação, p.65. 
84 Id., ibid., p.67. 
85 Luingüística e comunicação, p.61. 
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pode ser apresentada tanto de modo simples, como de modo complicado; que uma 
palavra simples pode ser explicada por uma seqüência mais ampla [expansão/definição], e 
que, inversamente, uma só palavra pode ser freqüentemente tomada para designar o que 
se concebeu sob uma forma desenvolvida [condensação/denominação]”. 86  

Vale notar que as definições são um dos principais instrumentos empregados para o 
propósito de reformulação lexical no discurso de divulgação científica. Greimas 
apresenta essas “seqüências definidoras” como “sintagmas em expansão tendo a mesma 
função sintática que o termo a ser definido” e “geralmente compostos de um primeiro 
termo, que situa a equivalência, e de um segundo, que determina o primeiro”.87 A 
respeito das relações semânticas mantidas nessas operações, ele nota que “[a definição] 
não estabelece identidade entre os segmentos situados nos dois planos lingüísticos, mas 
sim uma equivalência provisória, às vezes até efêmera, fundada na existência de um ou 
vários semas comuns aos dois segmentos justapostos”.88  
 
 
3.2 Recursos de reformulação terminológica 

 
Uma aplicação das reflexões semânticas ao campo operacional da divulgação 

científica encontra-se formulada na obra de Jacobi. Ele propõe uma abordagem de 
orientação lexical sobre o discurso de divulgação fundada na idéia de termos-pivô, isto é, 
palavras ou expressões sintagmáticas da linguagem científica sobre as quais incidem os 
mecanismos de reformulação. Para compreender o fundamento lingüístico dessa 
mobilidade terminológica, Jacobi identifica e examina quatro desses mecanismos: dupla-
denominação, co-referência, definição e paráfrase89.  

Cada um deles é apresentado e ilustrado a seguir com trechos do noticiário sobre 
alimentos transgênicos nos jornais pesquisados. 
 

• Dupla-denominação: substituição de termos que suportam conceitos científicos já 
popularizados e/ou observáveis e que receberam denominação correlata na linguagem 
comum, caracterizando uma relação de sinonímia descritiva. No jornalismo científico, 
esse recurso ocorre, com freqüência, de uma forma em que a correspondência semântica 

                                                 
86 Semântica estrutural, p.98. 
87 Semântica estrutural, p.99. 
88 Id., ibid., loc.cit. 
89 Text. imag. vulgar. scientif., p. 65-70. 
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provenha de uma relação metafórica associando termos científicos ao ideário do senso 
comum, como no exemplo seguinte:  

 
 

Exemplo 4 
Folha de S. Paulo. Especial Transgênicos, p.4. 
04/06/2000  
 

Neste trecho, a idéia de alimentos transgênicos é referida pela 
expressão comida Frankstein, cunhada na Inglaterra em alusão ao 
monstro criado em laboratório e tema da famosa da obra de Mary 
Shelley. Vale notar que a matéria em questão versa justamente 

sobre os riscos associados à manipulação transgenética. 
 

 
 
 
 
 

Exemplo 5 
Folha de S. Paulo. Dinheiro, p.2-6. 04/03/2000 
 

 Aqui, a relação de correspondência é mantida entre a palavra primitiva e a qualidade não-
transgênica da variedade de soja em questão. Nesse caso, o termo substituto, usado entre 
apóstrofos no título da matéria, só adquire o sentido pretendido dentro do contexto específico da 
dicotomia soja transgênica/soja não-transgênica, conforme referida. Isso pois, em sentido geral, a 
qualificação de uma variedade vegetal como primitiva remeteria à idéia de ancestralidade, 
naturalidade ou ausência de intervenção tecnológica. Se tomada a rigor, a referência esbarraria 
no fato de que mesmo a soja apresentada na matéria como 'primitiva' (apenas por não ser 
transgênica) é, na verdade, uma variedade proveniente de modificações sucessivas (em ultima 
instância, genéticas) relacionadas a seu processo de domesticação e cultivo extensivo, tendo, 
assim, nada de primitiva, no sentido essencial deste termo. 
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Exemplo 6 
Folha de S. Paulo. 
Ciência, p.A-20. 
29/06/2000.  
 

 Nota-se, nesse quadro, a substituição 
terminológica operada por meio do vocábulo 
vitaminada, usado entre aspas e de forma 
metafórica para designar a otimização de um 
processo metabólico. No caso, mantém-se 
como referência figurativa um outro eixo 
semântico (o conceito de vitamina), também 
emprestado da linguagem científica. Já os 
termos-pivôs Agrobacterium e transgênicas, por 
exemplo, mantêm-se em sua forma 
especializada, sem substituição (suposição de 
reconhecimento pelo leitor).   

 
 

 
Exemplo 7 
O Estado de S. Paulo. 
Geral, p.A-8. 
05/08/2000. 
 

Exemplo 8 
O Estado de S. Paulo. 
Espaço Aberto, p.A-2. 

15/03/2000 
 
 

 

 No exemplo 7 a dupla-denominação ocorre a partir de uma relação metafórica, com o termo 
arroz dourado sendo usado para substituir a expressão arroz transgênico Starlink, uma variedade 
produzida em laboratório com alto teor de betacaroteno, substância precursora da vitamina A e de 
pigmentação amarelada. No caso, foi esse elemento sêmico comum, a coloração, que serviu 
como base para a correspondência semântica estabelecida entre o termo-pivô e a expressão 
metafórica usada no noticiário, aliás bastante difundida mesmo em meios especializados (golden 
rice, em inglês). Vale notar, ainda, que o próprio nome de referência usado para designar o arroz 
transgênico em questão, Starlink,  baseia-se em uma associação figurativa de idéias a partir das 
palavras “estrela” (star) e “ligação”, “acesso” (link). Para comparação, veja-se, no exemplo 8, uma 
forma de referência a essa mesma variedade de arroz transgênica que dispensa o recurso de 
dupla-denominação metafórica, dando preferência a uma caracterização explicativa. 
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• Co-referência: emprego de uma expressão equivalente ao termo-pivô para evitar 
repetições dentro de trechos mais amplos do enunciado. Veja exemplos a seguir:  
 

 
Exemplo 9 
O Estado de S. Paulo.  
Geral, p.A-8. 02/02/2000 
 

 Nesse caso, as expressões “culturas transgênicas” e “cereais 
biotecnológicos” são também empregadas dentro de uma relação 
de equivalência, para designar um mesmo referente: plantas ou 
alimentos produzidos por transgênese. Ocorre que nem todo cereal 
biotecnológico (no sentido de cereal produzido pelo emprego de 
biotecnologia) é transgênico, já que a modificação genética por 
transgênese configura um dentre vários métodos possíveis de 
alteração de organismos vivos em laboratório, ou de biotecnologia. 
 

Exemplo 10 
Folha de S. Paulo.  

Especial Transgênicos, p.3. 04/08/2000 
 

 A co-referência estabelecida pela autora  
entre alimentos transgênicos e produtos “engenheirados”  

faz referência à expressão engenharia genética,  
usada para designar processos de recombinação de DNA.    

 
 
 
 
 
 
 
 
O mesmo tipo de relação apontada no exemplo anterior aparece com muita 

freqüência em situações de co-referência discursiva estabelecida entre o termo-pivô 
“transgênico” e a expressão “organismos geneticamente modificados” ou outras que 
remetam à idéia geral de alteração genética. Esse tipo de associação ocorre em cerca de 
90% dos casos de co-referência identificados em nosso corpus de estudo, como nos casos 
ilustrados a seguir: 
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Exemplo 11 
Folha de S. Paulo.  
Chamada de capa.  
21/06/2000   
 

Exemplo 12 
O Estado de S. Paulo 

Geral, A-16 
09/01/2000 

 
 
 

 O tipo de co-relação expresso nos exemplos 11 e 12 – na qual se 
emprega um termo mais genérico (biotecnologia ou alteração genética) em 
substituição a um termo mais específico (transgenética) – parece bastante 
comum e, nesses casos, não configura prejuízo à correção do enunciado, 
visto que a designação específica aparece em primeiro lugar, demarcando 

o objeto de que se trata. 
 
A limitação semântica das co-relações para reformulação da terminologia científica se 

dá sobretudo quando a correspondência entre os termos é usada para efeito de definição, 
como se verá adiante. Porém, pode também haver algum prejuízo, ainda que de um 
ponto vista bastante severo, quando a co-referência é estabelecida a partir do termo mais 
genérico (organismo modificado), e não a partir do mais específico (transgênico), como 
no exemplo seguinte: 
 
 Exemplo 13 

Folha de S. Paulo.  
Brasil, 1-6,  
23/06/1999 

 
 O início desse trecho dá a entender tratar-se de soja que 

sofreu qualquer tipo de modificação química – o que 
envolveria praticamente toda a produção nacional – e não
apenas a modificação por transgênese, que é o que realmente
define a variedade em questão. Mas a expressão mais 
específica ainda no mesmo parágrafo, oportunamente 
precedida de pronome demonstrativo, neutraliza a confusão
referencial, ainda que possa gerar-se em leitores inexperi
no tema a falsa impressão de que 

 
 

 
entes 

sojas quimicamente 
modificadas sejam, em geral, sojas transgênicas.   
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Um problema mais grave parece ocorrer no exemplo seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 14 
Folha de S. Paulo.  
Agrofolha, 6-6 
18/01/2000 

 
 

 
 Aqui, a co-referência é incorreta na medida em que os termos  

associados – grãos transgênicos e sementes mutantes –  não possuem  
um referente comum. Ainda que ambos estejam associados à idéia mais  

ampla de modificação genética, eles referem-se a formas bastante distintas  
de modificação. Enquanto a transgênese é uma alteração induzida em  

laboratório, operada de forma seletiva e direcionada sobre o código genético,  
a mutação configura uma alteração espontânea e aleatória própria ao processo  

de evolução natural das espécies. 
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• Paráfrase: explicação do termo-pivô por meio do emprego imediato de uma 
expressão – geralmente delimitada por signo ortográfico – que lhe seja semanticamente 
equivalente. Veja alguns exemplos: 
 

 Nos exemplos 15 e 16 as paráfrases delimitadas entre parênteses cumprem, respectiva-
mente, funções de qualificação (forte e suave) e de tradução (frankenfood) sobre o termo-pivô. 

 
Exemplo 15 
Folha de S. Paulo.  
Ciência, A-15 
15/08/2000           

Exemplo 16 
 Folha de S. Paulo.  

Especial Transgênicos, p.4. 04/06/2000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Exemplo 17 
Folha de S. Paulo.  
Mundo, p.1-19. 02/03/2000  
 

 Paráfrase empregada em referência à condição 
metabólica implicada na definição do termo científico, no 
caso a qualidade de recessividade genética. 
 

 

 

para s com funções distintas. A express
entre travessões opera um fracionamento analítico sobre o 
te

 
Exemplo 18 

Folha de S. Paulo. Mundo, p.1-
10.14/10/1999 

Aqui, são empregados signos ortográficos diferentes 
 operar paráfrase ão 

rmo biossegurança
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, enquanto os parênteses abrigam os 
termos da sigla OGM.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 19 
O Estado de S. Paulo. Geral, p.A-10. 12/07/2000  
 

 Neste exemplo podem ser identificadas três espécies distintas de paráfrases. A primeira é 
operada de forma a sintetizar a denominação de uma bactéria a partir das iniciais das palavras 
que compõe seu nome científico (Bt), designação amplamente difundida na área de conhecimento 
em questão. No segundo caso, a paráfrase é usada não para explicar o significado do termo-pivô 
que lhe precede  (ligina), mas para ilustrar um efeito relacionado à sua aplicação produtiva. No 
terceiro caso, aplica-se a paráfrase para ilustrar uma condição de interesse médico associada à 
enzima em questão (glicocerebrosídio). 
 
 
 

 
 
 
Exemplo 20 
O Estado de S. Paulo.  
Fortune Américas, p.13. 
26/02/2000  

 

 Trata-se de trecho de uma entrevista concedida pelo presidente da Fundação Rockefeller, 
Gordon Conway, sob o título “A voz da razão na Guerra contra a fome” (de forte teor valorativo, 
diga-se). Nota-se como as paráfrases são operadas de forma a explicar os termos científicos em 
questão a partir do potencial danoso representado pela substância e pelo microorganismo 
referidos. Vale mencionar, no entanto, que o processo reformulação lexical empreendido sobre o 
termo aflatoxina, no caso, não chega a configurar um movimento de vulgarização na medida em 
que o autor utiliza, na paráfrase explicativa, um segundo termo científico – carcinógeno – que, a 
não ser por seu radical etimológico, resta sem tradução. Por tratar-se da transcrição de uma 
entrevista, não é possível saber ao certo se as paráfrases remontam ao discurso original (oral) do 
entrevistado ou foram formuladas pelo jornalista-divulgador de forma a explicar termos usados por 
sua fonte de informação.    
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• Definição: expressão do significado do termo-pivô. Reproduzimos abaixo dois 
exemplos simples de definição usados para divulgação científica.90 

 
Exemplo 21 
Folha de S. Paulo.  
São Paulo, p.3-5. 
16/07/1999  
 
 
 
 
 

                                                

 
 

Exemplo 22 
O Estado de S. Paulo.  

Espaço Aberto/Economia p.B-2. 
05/05/1999  

 
 
* 

 
Note-se que, embora sejam classificados como recursos à parte, os processos de 

dupla-denominação, co-referência e paráfrase pressupõem em sua construção semântica 
uma determinada concepção sobre o significado do termo-pivô, uma espécie de 
definição que se mantém mais ou menos implícita no enunciado.  

A partir daí podem ser consideradas as seguintes hipóteses:  
 

• nos casos de dupla-denominação e co-referência o termo científico tende a ser 
substituído por lexemas com os quais pode chegar a manter, no máximo, relação de 
similitude semântica;  
 
• as definições e paráfrases, construídas por operação metalingüística, tendem a 
estabelecer uma relação de similaridade de sentido com o termo-pivô – ou mesmo uma 
relação de equivalência, em determinados contextos.  
 

 
90 Um exame mais detalhado sobre esse recurso aplicado a definições de alimentos transgênicos no 
noticiário selecionado é relatado no tópico seguinte desse capítulo. 
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É claro que tais relações só se dariam a partir da preservação do conceito científico 
referencial, o que nem sempre ocorre.  

Nossas leituras sobre o corpus confirmaram que o emprego desses recursos de reformulação 
lexical não constitui garantia de transposição do obstáculo lingüístico da divulgação científica, como, 
aliás, indicam alguns dos exemplos já citados.  

Nesse sentido, a eficiência máxima das operações mantidas pelo divulgador deve ser 
avaliada à luz de um estudo de caso que contraste as estruturas do enunciado jornalístico 
com seus referentes científicos, de forma a aferir até que ponto o deslocamento 
semântico empreendido implicou perda de rigor conceitual, raciocínio que buscamos 
desenvolver a seguir.   

 
 
3.3 Definições de alimentos transgênicos no noticiário 
 
As questões que envolvem o estabelecimento de uma definição para os alimentos 

transgênicos têm nutrido um debate fértil, que extrapola o campo científico e exerce 
implicações cada vez mais significativas na medida em que esses produtos tendem a 
integrar esferas sociais, seja em foros comerciais e parlamentares ou nas prateleiras de 
supermercados.  

Vale ilustrar o raciocínio com a discussão sobre a necessidade de rotulagem dos 
alimentos transgênicos, já que para se rotular um produto como sendo transgênico (ou 
contendo transgenes), deve-se primeiro ter uma definição comum sobre o que é um 
transgênico. Sem esse conhecimento, afinal, o público consumidor não teria condições de 
tomar uma decisão consciente acerca de sua opção alimentar, o que tornaria a própria 
iniciativa de rotulagem algo sem sentido, como o indica a leitura desses dois textos, 
componente do corpus: 

 
 
Exemplo 23 
Folha de S. Paulo 
Brasil, p. 1-5 
01/06/1999 
 
 

Exemplo 24 
Folha de S. Paulo 

Agrofolha, p.5-2 
31/08/1999 
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Parece óbvio que essa problemática inclua em seu bojo a divulgação de informações 
especializadas por meio da imprensa, considerada a posição estratégica ocupada pelos 
veículos jornalísticos no provimento de instrução científica a uma maior parcela do 
público, de forma a torná-la apta a decodificar conceitos de especialidade que lhe 
interessem.  

Grosso modo, pode-se supor que qualquer matéria jornalística sobre o assunto – seja 
o relato de uma nova experiência envolvendo organismos transgênicos ou um 
comentário sobre a conveniência ou não da adoção desses produtos como prática 
alimentar – deva incluir em seu trâmite discursivo alguma forma de especificação do 
significado do termo que constitui a base da temática abordada.  

A expressão “transgênico” – um neologismo científico cunhado a partir do 
desenvolvimento de uma técnica inovadora de recombinação de material genético – 
baseia-se no radical gene precedido pela expressão trans, constituindo a base lexical do 
termo em questão e exprimindo, em uma primeira leitura, a idéia de deslocamento ou 
transferência de um componente ou unidade hereditária.       

Apesar dessa indicação etimológica, a concepção comumente adotada sobre o que 
seja um alimento transgênico baseia-se na idéia, mais simples e genérica, de modificação 
genética – daí o termo “organismo geneticamente modificado” ou a sigla OGM, 
amplamente utilizada no discurso jornalístico como uma espécie de sinônimo de 
transgênico, como mostram os seguintes exemplos retirados das edições pesquisadas:  

 
Exemplo 25 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-12 
18/05/1999 

 
 

Exemplo 26 
Folha de S. Paulo 

Mundo, p.1-15 
18/04/2000 

 
 
 

Estes textos referem-se a produtos transgênicos a partir da expressão geneticamente 
modificado. No parágrafo reproduzido no exemplo 25 o termo-pivô transgênico não 

aparece, mantendo-se implícito no contexto do enunciado. Já no exemplo 26 o termo-
pivô é expresso entre parênteses após a expressão alimentos geneticamente 

modificados. No caso, o efeito explicativo da paráfrase leva o leitor a identificar as 
expressões como sinônimos, ainda que não sejam semanticamente equivalentes. 
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No entanto, a associação comumente estabelecida entre transgênicos e OGM – 

utilizada mesmo nos círculos especializados – pode ser considerada insuficiente para 
fundamentar uma representação que distinga a modificação genética por transgênese das 
demais técnicas de melhoramento genético. Isso porque, a rigor, praticamente todas as 
plantas domesticadas e hoje cultivadas em larga escala se enquadrariam na expressão 
“geneticamente modificadas”, tendo em vista, por exemplo, o histórico de cruzamentos 
induzidos para obtenção de características desejadas.  

Segundo o pesquisador Miguel Guerra, professor titular do programa de pós-
graduação em Recursos Genéticos Vegetais do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Santa Catarina,  
 

“o melhoramento envolve a manipulação genética, mas não envolve as técnicas da 
engenharia genética conforme ficaram conhecidas desde 1973. Por meio dos métodos de 
melhoramento convencionais, novas combinações genéticas são geradas através dos 
cruzamentos sexuais entre plantas que apresentam as características consideradas 
desejadas. Cruzamentos são feitos entre plantas da mesma espécie, e ocasionalmente, 
quando a variação genética desejada não existe dentro da espécie, genes são transferidos 
de outras espécies do mesmo gênero, e muito raramente, de gêneros afins, via 
introgressão. (...) Na transgenia, seqüências de DNA (genes) podem ser removidas de um 
organismo, modificadas ou não, ligadas a outras seqüências, incluindo as regulatórias, e 
inseridas em outros organismos. A fonte desses genes pode ser qualquer organismo vivo”. 
91

 
Dessa forma, têm-se duas diferenciações básicas entre a transgênese e as formas 

tradicionais de melhoramento ou modificação genética, sendo elas: a) a possibilidade de 
rompimento da barreira sexual para o intercâmbio de material genético; b) a 
possibilidade de que qualquer gene visado, natural ou sintético, seja introduzido no código 
genético de um organismo. 

Tendo em vista tais distinções, pode-se encontrar em fontes especializadas 
definições de termos técnicos que, combinadas, levam a uma caracterização mais 
satisfatória dos organismos transgênicos. The New Penguin Dictionary of Science 
define:  

 

                                                 
91 GUERRA, Miguel P. Inovação e impacto. Estado da arte em C&T de plantas transgênicas. In: 
ENCONTRO BRASIL-GRÃ-BRETANHA SOBRE PLANTAS TRANSGÊNICAS: CIÊNCIA E 
COMUNICAÇÃO, 1., Anais.... Curitiba: Governo do Paraná/The British Council/CIPAR, 2001, p.17 
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“Transgenic: describing an organism containing a >transgene (…) >genetic engineering. 
Transgene: a foreign gene that has been artificially introduced into the genome of an 
organism. Genetic engineering: the technology that enables DNA fragments from 
different sources to be combined to make recombinant >DNA and inserted into cells 
thus altering the function of the recipient >transgenic cells. Recombinant DNA: is a 
DNA molecule containing segments from different sources. DNA from different 
organisms or from chemical synthesis can be cut with an appropriate restriction enzymes 
which form sticky ends. If DNA from different sources is cut with the same restriction 
enzyme and mixed, the stick ends join together by complementary base pairing and can be 
further stabilized by the enzyme DNA ligase. By such means, genes from different 
organisms can be combined in the same DNA molecule. Genetic engineering makes 
extensive use of recombinant DNA. Gene: the fundamental unity of inheritance and 
function in a cell. (…) The gene is now defined as a specific section of DNA that codes 
for a recognizable cellular product, either RNA or polypeptide”.92  

 
De modo geral, e em contraste com as definições mais amplamente difundidas, os 

verbetes acima deslocam o centro referencial da definição de organismo transgênico 
desde a existência de modificação genética para o método específico desta modificação, no caso, a 
tecnologia do DNA recombinante, mais vulgarmente chamada engenharia genética.  

A mesma tendência verifica-se no texto da legislação brasileira que trata do assunto, 
cujas definições são consideradas satisfatórias por especialistas em biotecnologia e 
biossegurança. Nela define-se: 

 
“ - Organismo – toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou de transferir material 
genético, incluindo vírus, prions e outras classes que venham a ser conhecidas; 
- Ácido desoxirribonucléico (ADN), ácido ribonucléico (ARN) – material genético que 
contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à 
descendência;  
- Moléculas de ADN/ARN recombinante – aquelas manipuladas fora das células vivas 
mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético que possam 
multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa 
multiplicação. Consideram-se, ainda, os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes 
aos de ADN/ARN natural; 
- Organismo geneticamente modificado – organismo cujo material genético (ADN/ARN) 
tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética; 

                                                 
92 PENGUIN BOOKS. (Ed.). The new Penguin dictionary of Science. The essential guide to 
scientific terms and concepts. Co-editor. Michael J. Clugston. London: Penguin Books, 1998, p.774, 
318, 205, 316. 
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- Engenharia genética – atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN 
recombinante.  
Parágrafo único. Não são considerados como OGM aqueles resultantes de técnicas que 
impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não 
envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM tais como: 
fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer 
outro processo natural.” 93   

 
Dessa forma, e considerando os princípios fundamentais das definições, pode-se 

propor que uma definição apropriada deva considerar como propriedade necessária para que 
um organismo seja um transgênico o fato de ele ter, em seu genoma, um fragmento de 
DNA manipulado por técnicas de recombinação.  

Assim, de acordo com as referências apresentadas, é possível afirmar, para efeito de 
caracterização, que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, embora 
nem todo OGM seja, necessariamente, transgênico. Isso porque, apesar de muitas vezes 
empregados como sinônimos, um termo (OGM) é mais geral que o outro (transgênicos), 
relação que os faz hiperônimos, já que há uma “diferença objetiva” de continência entre 
suas instâncias referenciais94.  

Esse tipo de correspondência semântica faz com que, embora tenham significados 
distintos, o termo mais geral possa ser usado em substituição ao termo mais específico 
sem configurar adulteração conceitual, pois a referência é mantida, ainda que com menor 
precisão. A recíproca, porém, é falsa, já que o termo específico “transgênico” não pode 
referir-se a todo e qualquer organismo que tenha sofrido modificação genética.   

A associação feita entre “transgênico” e “OGM” enquanto sinônimos, então, só é 
válida na medida em que se considere “OGM” como termo referente aos organismos 
modificados por engenharia genética, excluindo-se da definição, por convenção, todas as 
outras formas de manipulação, como o fazem, sucintamente, Nadari e Guerra: “Pode-se 
definir plantas transgênicas (ou OGM) como plantas que têm inserida em seu genoma 

                                                 
93 BRASIL, Lei n. 8974, de 05 de janeiro de 1995. Estabelece normas para o uso das técnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. 
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br> Acesso em: 25 de outubro de 2002.    
94 MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à estilística. p.105. 

 83

http://www.ctnbio.gov.br/


uma ou mais seqüências de DNA manipulado em laboratório por técnicas de DNA 
recombinante ou engenharia genética”.95

Apesar de a simplificação lingüística constituir um processo inerente à divulgação 
científica, a confusão estabelecida entre transgênese e a idéia mais genérica de 
modificação ou alteração genética, conforme apresentada em diversos segmentos do 
discurso jornalístico examinado, chega a gerar afirmações bem mais questionáveis do que 
a simples identificação de transgênicos a partir da sigla OGM. É o que acontece nos 
exemplos seguintes: 

                                                 
95 NODARI, Rubens & GUERRA, Miguel. Conceito de OGM ou Transgênico. In: Cadernos de 
Ciência e Tecnologia. EMBRAPA, v. 18, n. 1, 2001, p. 91-116.
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Exemplo 27 
O Estado de S. Paulo   Exemplo 28 
Cartas de leitores, A-2   O Estado de S. Paulo 
19/07/2000     Economia, p.B-6 
                                                           28/12/1999 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ao associarem o conceito de transgênese à noção genérica de modificação  
genética, os trechos destacados levam a crer que praticamente todos os  

organismos – e entre eles os humanos – são transgênicos na medida em que seu  
código genético atual é produto de alterações sofridas ao longo da história biológica  

da espécie. De acordo com as consultas referenciais que realizamos, essa associação 
 é incorreta na medida em que não considera o método específico de modificação 
genética que caracteriza um transgênico.  O exemplo 28 pode ser considerado 

particularmente desinformador ao relacionar a condição de transgênico ao  
procedimento de imunização, o que permite ao leitor imaginar, por exemplo, que  
estaria tornando seu filho transgênico ao ministrá-lo uma vacina infantil qualquer. 

 
 
 

Mesmo diante da impossibilidade de generalizar-se a questão, é possível levantar a 
hipótese de que esse tipo de associação entre transgênicos e modificações genéticas 
possua o efeito – mais ou menos intencional – de minimizar temores associados aos 
organismos transgênicos. De acordo com esse raciocínio, estar-se-ia “vendendo” a idéia 
de que transgênicos são algo já amplamente disseminado na sociedade e, em extremo, 
uma condição comum a nossa própria espécie.  

Parece-nos, com isso, configurar-se uma tentativa (em certos casos efetiva) de 
utilização do discurso jornalístico para neutralizar a recepção crítica das discussões sobre 
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o tema, ou seja, um emprego ideológico da linguagem no processo de reformulação ou 
explicação de um termo científico já um tanto estigmatizado na opinião pública.   

Essas posições parecem levar o noticiário, diversas vezes, a contradições em pontos 
fundamentais do debate. Por exemplo, a respeito da existência ou não de diferenças 
entre um organismo que seja produto das técnicas “tradicionais” ou “convencionais” de 
modificação e um organismo alterado por transgênese.  
 

 
Exemplo 29 

O Estado de S. Paulo,  
Geral, p.A-13 
19/06/1999 
 

Exemplo 30 

O Estado de S. 
Paulo,  

Geral, p.A-16 
06/06/1999 

 

 

 

 

 O exemplo 29 ilustra um trecho que nega (ou oculta) diferenças as técnicas de 
alteração genética de alimentos em laboratório (entre as quais se incluem a 

transgenética) e as técnicas tradicionais de cruzamento – apesar de tais processos 
(laboratorial e tradicional) possuírem métodos e resultados bastante variados e distintos 

entre si. O emprego do verbo alegar na apresentação do argumento confere ao enunciado 
subseqüente a função de justificativa para a posição liberal da agência norte-americana 

FDA com relação aos transgênicos – e que poderia justificar, em última instância, a 
síntese dos argumentos favoráveis à liberação desses produtos. A premissa da alegação, 

porém, é falsa e contrasta com o enunciado do exemplo 30, que enfatiza justamente a 
expressão daquelas diferenças entre plantações transgênicas e plantações convencionais 
(diferenças que chegam a ser classificadas como radicais). Tais diferenças são, no caso, 

exemplificadas pela possibilidade de intercâmbio genético entre espécies distintas que 
caracterizam as técnicas contemporâneas de alteração por transgênese. 
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O contraste entre os exemplos anteriores permite um aprofundamento: a referida 
possibilidade de intercâmbio genético entre espécies distintas, apesar de caracterizar os 
métodos de transgênese, não pode ser tomada isoladamente como propriedade 
suficiente para definir um organismo transgênico. Isso porque pode haver recombinação 
transgênica envolvendo o DNA de diferentes indivíduos de uma mesma espécie: uma 
recombinação especificamente induzida pela técnica, visando expressar características 
metabólicas específicas de um organismo. Essa questão também  caracterizarem , 
mesmo sendo uma característica transgênicos   pos a respeito ao refletir em outro tipo 
de contradição expressa no noticiário na caracterização de transgênicos. Trata-se da   
pode ser percebida na comparação seguinte: 

 
 

Exemplo 31 

Folha de S. Paulo,  
Mundo, p.1-
1502/02/2000 
 
 
 

Exemplo 32 

Folha de S. Paulo,  
Mundo, p.1-15 

15/03/2000 

 
 

 
  Ao contrário do que indica a definição expressa no exemplo 31, assim como em  

outros trechos do corpus, nem todos os organismos transgênicos recebem, 
necessariamente, gene de outra espécie. A limitação desse tipo de definição é  

apontada, ainda que não explicitamente, no exemplo 32, extraído de reportagem que 
trata justamente de um experimento de transgênese envolve uma única espécie  

vegetal: o tabaco. Note-se que, no início deste trecho, a referência ao intercâmbio 
genético entre espécies diferentes como característica designadora de transgênicos é 

expressa de forma a ironizar os ambientalistas, que, segundo a autora, gostam de 
propagar essa idéia ultrapassada – expressa um mês antes, pelo menos, no mesmo 
jornal – de caracterizar transgênicos como produtos (aberrações?) que receberam  

genes de outras espécies. 
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Do ponto de vista que adotamos, seriam corretas – isto é, manteriam maior rigor 

conceitual em relação às fontes científicas revisadas – as definições jornalísticas de 
transgênicos que aludissem, em sua significação, aos métodos característicos (engenharia 
genética, tecnologia do DNA recombinante) e aos efeitos específicos que distinguem um 
transgênico de outros tipos de OGM (possibilidade de intercâmbio de genes entre 
espécies distintas). Estar-se-ia, assim, referindo a propriedades ao mesmo tempo 
suficientes e necessárias para a definição de um alimento transgênico.  

No entanto, poucos textos componentes de nosso corpus de estudo mantêm rigor em relação e a 
essas propriedades ao expressar, explícita ou implicitamente, definições de alimentos transgênicos. Em 
geral, as concepções sobre o que sejam transgênicos, nesses textos analisados, podem ser 
divididas em quatro categorias, ilustradas a seguir:    
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• Expressões que enfatizam o método de modificação genética (ainda que tal método 
não seja, por sua vez, satisfatoriamente definido): 
 

Exemplo 33 
O Estado de S. Paulo 
Geral, p.A-9. 17/09/2000 
 

 Apesar de tratar-se de uma referência ao texto oficial citado, 
vale apontar para o uso da expressão engenharia genética, termo 
vulgarizado usado para designar as técnicas de alteração genética 
que permitem fazer-se recombinações específicas em moléculas 

de DNA, ou transgênese.  
 

 
• Expressões referentes aos resultados ou efeitos visados pelo processo de modificação 
genética (propriedades suficientes, mas não necessários para definir transgênicos): 
 
 

Exemplo 34 
O Estado de S. Paulo 

Economia, p.B2 
07/05/1999 

 

 Neste trecho, a referência ao método de transformação 
característica da transgênese está implícita no verbo 

introduzir, usado como substantivo e que pode ser capaz de 
exprimir uma diferenciação sobre o intercâmbio genético 

mantido por meio de técnicas tradicionais de 
endocruzamento. O autor também se refere a efeitos da 

alteração genética obtidos apenas por meio de recombinação 
de DNA, ou transgênese.     
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• Expressões que enfatizam a possibilidade de intercâmbio genético entre espécies distintas 
por meio de transgênese (propriedades suficientes, mas não necessárias para definir 
transgênicos):  
 

Exemplo 35 
Folha de S. Paulo, Mundo, p.1-10 
14/08/1999 
 

 Note-se que, neste exemplo, a sigla OGMs é empregada 
como um sinônimo descritivo de transgênicos. A 
caracterização, no caso, é incompleta na medida em que 
nem todo transgênico – e, portanto, nem todo OGM – é 
obtido “por meio da inserção de genes de uma determinada 
espécie em outra”, já que, em tese, pode haver transgênicos 
– e OGMs – obtidos por meio de recombinação de DNA de 
uma mesma espécie. 

 
 
• Expressões que enfatizam a natureza dos produtos – o fato de serem geneticamente 
modificados – e não o método ou os efeitos específicos da modificação (propriedade 
insuficiente para definir transgênicos):   
 

 
 
 

Exemplo 36 
Folha de S. Paulo 

Agrofolha, 5-2 
31/08/1999  

 
 Como as “características diferentes” proporcionadas pela 

alteração genética não são especificadas, a expressão usada 
não pode definir um transgênico na medida em que produtos 

de outros métodos de melhoramento genético além da 
transgênese poderiam ser referidos pela definição.     
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Essas classificações, porém, não podem ser adotadas de maneira estática, tendo em 

vista muitos enunciados que combinam referências a diferentes propriedades, como nos 
exemplos seguintes: 

 
Exemplo 37 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-16. 02/06/1999 
 

 Neste caso, a definição é obtida por meio da 
combinação de referências ao fato de o produto ser 
geneticamente modificado (propriedade insuficiente), ao 
método ou procedimento específico de modificação 
genética (propriedade necessária) e aos resultados da 

modificação (propriedade suficiente). 
 

 
 
 

 

 Exemplo 38 
O Estado de S. Paulo. Geral, A-18, 05/08/2000 

 
 Apesar de referir-se a propriedades suficientes para caracterizar um transgênico, o 

enunciado deste exemplo abriga algumas imprecisões que devem ser ressaltadas. A inclusão 
do artigo definido o antes da expressão gene de outra espécie faz crer que o código genético 
dessa espécie é formado por um único gene. O mais correto seria empregar-se, em vez de um 
artigo definido, a expressão um ou mais genes (...). Além disso, a colocação de vírgula após a 
expressão organismo (...) geneticamente moficiado, no início do período, dá a entender que 
todo OGM (ou transgênico) “teve o gene de outra espécie introduzido em seu DNA”, o que não 
é necessariamente correto, como visto em exemplos anteriores. Isso ocorre pois a inclusão da 
vírgula no lugar apontado faz com que o trecho subseqüente se torne um aposto explicativo do 
termo OGM. 
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Outros casos também merecem uma análise mais pontual: 
 
 

Exemplo 39 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-14 
22/04/1999 

 
 
 
 

Exemplo 40 
Folha de S. Paulo 

Agrofolha 5-6 
22/06/1999 

 
 Note-se como os exemplos acima, apesar de buscarem ambos embasar as definições 

pela possibilidade de intercâmbio genético, possuem significações distintas, e até mesmo 
incoerentes entre si. O exemplo 39 afirma que a geração de plantas transgênicas é feita 
“por meio da inoculação de outros organismos” em vez de “pela inoculação de gene de 

outros organismos”, como afirma, com maior correção, o exemplo 40. No primeiro caso, 
subentende-se que organismos inteiros – e não apenas algumas seqüências específicas 

de seu DNA – são introduzidos nas sementes para operar as modificações genéticas 
visadas, o que poderia remeter o leitor, erroneamente, a uma idéia como a de simbiose, 

em vez de aclarar-se o conceito de transgênese. 
 
 
 
 

E
F

I
 

d
c

f
j

b
q

o

xemplo 41 
olha de S. Paulo 

lustrada, p. E-3. 21/07/2000 

 Este trecho pode ser tomado como ilustração 
o uso de um termo científico adaptado a um 

ontexto diferente, no caso a apresentação de um 
ilme infantil, na seção de artes e espetáculos do 

ornal. A adaptação semântica é operada com 
ase na idéia de intercâmbio entre seres distintos, 
ue se deduz como propriedade comum a ambos 

s termos em questão – transgênicos e 
okémonsP .  
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Além disso, a transposição da definição sobre o que seja um organismo ou uma 

planta transgênica para a noção de “alimentos transgênicos” não deve ser automática, 
como pode parecer à primeira vista.  

O assunto vem sendo estudado pelo pesquisador Luiz Eduardo de Carvalho, 
professor do Departamento de Tecnologia de Alimentos e Química Bromatológica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com ele, o problema decorre das 
variadas referenciações que podem estabelecer-se a partir do termo genérico 
“alimento”,96 definido pelo Novo Dicionário Aurélio como “[t]oda substância que, 
ingerida por um ser vivo, o alimenta ou nutre. [...] alimento, sustento, alimentação.” 97  

Carvalho propõem, então, que uma definição mais apropriada contemple uma série 
de diferenciações estabelecidas com base em propriedades distintas assumidas pelos 
produtos comumente abrigados sob a noção generalista de alimento transgênico. Seriam 
elas: 
 
a) Produto derivado de organismo geneticamente modificado (transgênico), mas isento 
de gene modificado. Exemplo: óleo, margarina ou frutose produzidos a partir de milho 
transgênico.             
 
b) Alimento formulado com ingrediente geneticamente modificado. Exemplo: salsicha 
de soja transgênica. (Deve-se considerar, neste tópico, diferenciações sobre o percentual 
do ingrediente OGM na composição). 
 
c) Organismo vivo ou morto geneticamente modificado ou que contenha derivado de 
OGM em escala de até 100%. Exemplo: grãos, farinha, fubá ou pipoca de milho 
transgênico. 
 
d) Organismo vivo geneticamente modificado. Exemplo: batata transgênica crua, 
semente de milho ou soja transgênicos. 98   
 

                                                 
96 Comunicação oral, 49a JORNADA FARMACÊUTICA DA UNESP (Araraquara, SP). 
97 ALIMENTO. Em: NOVO DICIONÀRIO da Língua Portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda 
(Ed.). São Paulo: Nova Fronteira, 1986. p. 86. 
98 CARVALHO, L.E., 49a JORNADA FARMACÊUTICA DA UNESP. 
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Essas distinções, particularmente úteis para efeito de rotulagem de produtos 
transgênicos, parecem também relevantes para a análise de enunciados jornalísticos 
sobre o tema na medida em que indicam particularidades científicas desconsideradas por 
uma designação de caráter generalista. Caberia questionar-se, por exemplo, até que 
ponto uma consideração feita genericamente sobre “alimentos transgênicos” – por 
exemplo, a respeito de seu potencial alergênico – poderia ser aplicada de forma a 
abranger as diferentes classes de produtos alimentícios relacionados à transgenética, 
conforme expostas por Carvalho.  

De modo geral, podemos dizer que a expressão dessas diferenciações foi pouco 
contemplada pelo noticiário examinado. Uma das raras exceções em que se mencionam 
algumas dessas derivações relacionados à transgenicidade de alimentos é reproduzida 
abaixo, em coluna de Janio de Freitas.  

 
 

Exemplo 42 
Folha de S. Paulo 
Brasil, p.1-6 
23/06/1999 
 
 Neste trecho, a questão da presença de traço 

transgênico em subprodutos derivados de planta 
geneticamente alterada é abordada como argumento em 
favor de um maior controle sobre esses produtos. Note-se, 
como efeito de reformulação, o uso da expressão 
testemunhas denunciadoras com referência a marcadores 

bioquímicos eventualmente remanescentes no óleo de soja a partir da origem 
transgênica dos grãos. Em seu projeto retórico, o autor usa a ausência desses 
marcadores é mencionada pelo autor como alerta para a dificuldade de 
fiscalização/detecção sobre subprodutos derivados de organismos transgênicos.      

 
 
De qualquer forma, essa lacuna pode abrir um flanco de interesse para pesquisas 

posteriores sobre o assunto. Uma análise específica nesse sentido, porém, fugiria dos 
focos desta pesquisa, até por envolver variáveis técnicas referentes a princípios 
bioquímicos cujo estudo não foi abrigado por esse trabalho.   
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Capítulo 4. 
A narrativa jornalística sobre ciência: 
construção e referência de informações  
 
 
 
 
 
 

lém das estratégias de reformulações do léxico de especialidade, a prática da 
divulgação científica – e a transposição do obstáculo lingüístico que lhe é 
inerente – requer que processos científicos mais amplos sejam reconstituídos e 

contextualizados no âmbito da narrativa jornalística. A própria imagem de confiabilidade 
do conhecimento divulgado, sua assimilação pelos leitores como uma informação 
científica (isto é, baseada em relatos de investigação científica), depende dessa 
reconstrução narrativa, depende da forma com que os dados e as interpretações nela 
envolvidos sejam apresentados dentro de um invólucro discursivo que referencie o 
discurso do campo cientifico e suas circunstâncias.  

 A

Não é demais ressaltar que, também em plano narrativo, o conhecimento científico é 
apreciado segundo as concepções ideológicas mantidas na esfera de enunciação e que 
geralmente se plasmam na forma de expressões valorativas particularmente significativas 
sobre o tema.99

Combinados – já que não é possível delimitar as esferas descritivas e judiciosas no 
discurso de divulgação – esses processos de significação são operados, na formatação 
retórica dos textos jornalísticos, por meio de recursos específicos de narrativização e 
argumentação, que conferem às informações científicas retratadas um sentido próprio à 
divulgação, uma identidade discursiva construída a partir de seu enquadramento em 
lógicas midiáticas100 conforme sua relação de proximidade ou distanciamento das lógicas 
regentes no campo científico.  

De certo modo, a capacidade de um acontecimento científico assumir um formato 
narrativo inteligível ao público comum chega a condicionar até mesmo a decisão sobre 
sua inclusão ou exclusão do campo noticioso. Como aponta Marques de Melo, 

                                                 
99 A influência dessas concepções ideológicas sobre a formatação de instâncias valorativas do discurso 
jornalístico é desenvolvida no quinto capítulo dessa dissertação. 
100 Nesse caso, pensamos sobretudo na lógica simbólica pela qual se constroem os significados próprios 
ao discurso jornalístico.   
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“geralmente tais mensagens [sobre ciência] logram espaço num jornal porque os seus 
produtores aguçam a sensibilidade informativa para encontrar ‘ganchos’ narrativos que 
as situam no cenário da atualidade e funcionam como mecanismos de apelo aos leitores 
potenciais”. 101    

Assim, o potencial de manter implicações sócio-culturais de grande impacto faz de 
um tema ou acontecimento científico um forte candidato a espaços editoriais. Da mesma 
forma, funcionariam como uma espécie de “gancho narrativo” o embate de opiniões ou 
a polêmica entre a chamada ‘comunidade científica’ , ou a descoberta de novos dados ou 
de resultados inusitados associado a um experimento.      

De qualquer forma, uma vez reunidas as condições que predispõem um assunto de 
ciência ao noticiário, sua representação será moldada de acordo com uma outra série de 
fatores discursivos, voltados à referência de processos, resultados e efeitos do 
conhecimento ciência.   

No entanto, em alguns casos – como parece ser o dos alimentos transgênicos – esse 
apelo ou foco de atração pode forjar-se de uma forma mais sensacional, na qual a busca 
da referência científica dá lugar à criação, mais ou menos arbitrária, de uma imagem 
estereotipada de elementos associados à atividade científica ou aos seus resultados. Isso 
ocorre, por exemplo, nas tiras de história em quadrinhos reproduzidas a seguir102, onde 
os autores recorrem ao estereótipo de monstruosidade que permeia o imaginário coletivo 
para explorar, de forma humorística, os temores que envolvem a questão dos 
transgênicos.   

                                                 
101 Quando a ciência é notícia, p. 28.  
102 Ainda que fascinante, um exame pormenorizado das ilustrações associadas à narrativa da divulgação 
científica em jornalismo implicaria bases não assumidas por este trabalho. Nos limitamos a registrar a 
incidência em nosso corpus de um rico material, entre charges, histórias em quadrinhos e outros tipos de 
ilustração componentes do noticiário sobre alimentos transgênicos, cujo estudo específico seria de 
grande valor. 
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Exemplo 43, Folha de S. Paulo. Mais!, p.5-1, 08/08/1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 44, Folha de S. Paulo. Ilustrada, p.4-6, 04/06/1999 
 

Esse mesmo tipo de adaptação de informações científicas a um formato ou apelo 
narrativo estereotipado, com a finalidade de atrair a atenção do leitor, chega, em alguns 
casos, a explorar o próprio limite da ficção científica no âmbito do discurso jornalístico, 
como nesta abertura de crônica:  

 
Exemplo 45 
Folha de S. Paulo 
Ilustrada, p.5-8. 11/04/2000 
 
 Nesta abertura de crônica, um alimento transgênico fictício 

é associado a uma imagem estereotipada de inovação 
tecnológica interativa, por meio da qual poderia-se instruir o 
preparo do ovo. Em oposição a esse símbolo futurista, o autor 
remonta a imagem do galinheiro como ambiente natural de 
obtenção desse alimento, criando efeito de impacto para uma 
reflexão sobre a relação entre avanço científico e identidade 
cultural.      
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Ainda que bastante ilustrativos, esses primeiros exemplos citados constituem 

representações extremadas da transfiguração narrativa a que são submetidas informações 
científicas no âmbito de divulgação jornalística. Em seus aspectos mais ordinários, a 
adaptação do discurso de especialidade ao estilo textual dos noticiários constitui um 
procedimento tipicamente empregado de forma a referenciar, com um determinado grau 
de objetividade, os processos inerentes à atividade científica, seus resultados e 
desdobramentos.    

Se for possível dizer que a necessidade de substituição lexical na divulgação científica 
decorre da alta especificidade das terminologias científicas, a utilidade dos recursos de 
narrativização se relacionaria, por outro lado, à opacidade derivada do caráter formalizado 
ou abstralizado dos discursos de especialidade, o que, aliás, condiciona mesmo a sua 
terminologia, conforme estudado no capítulo anterior.  

Sabe-se que o discurso científico não faz referência direta à realidade acessível aos 
sentidos de um observador comum, tratando-se, antes, “de um diagrama explicativo, de 
uma operação formalizadora do real, segundo as preocupações do observador 
especialista”.* Ou seja, “[no discurso científico] o real é menos compreensível que 
cognitivamente analisável”, e esse discurso, em vez de se referir ao que é observável, 
“limita-se a selecionar um número limitado de pontos (marcas, marcos) entre os quais 
tece relações estáveis e lógicas”103.  

Assim, transpor as significações do discurso cientifico para o universo lingüístico de 
um público não especializado implica tornar essas significações menos formalizadas e 
abstratas, mais concretas e observáveis, de forma a enquadrá-las em um ideal de 
objetividade jornalística. Sobre isso, vale lembrar ainda que os textos jornalísticos são 
construídos a partir de critérios estruturais e circunstâncias espaciais e temporais bastante 
particulares, o que implica um condicionamento das informações científicas a padrões 
narrativos estranhos ao discurso de especialidade.  

As adaptações operadas nesse intuito são diversas e variam em função de uma série 
de condições editoriais, a começar pelo nível de especialização do público a que se 
destina a mensagem e pela habilidade do redator no manejo de elementos lingüísticos em 
seu projeto retórico. Convém lembrar, mais uma vez, que esse tipo de manipulação 

                                                 
* NÓBREGA, M. S. A divulgação do discurso científico 

103 Em certa medida, decorrem dessa condição as características de impessoalidade, neutralidade 
emotiva, sistematização terminológica, a forma escrita e o já citado ideal de precisão semântica do 
discurso científico. 
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discursiva vem atender inclusive à configuração estética dos textos de divulgação, fator 
responsável pela atratividade assumida por temas científicos em meio ao noticiário.   

No entanto, assim como acontece com os recursos de reformulação lexical, a 
transposição narrativa inerente à divulgação científica deve ser operada de forma a 
atender às especificidades jornalísticas sem, contudo, subtrair das informações científicas 
sua essência significativa, o que levaria à perda da referência. 

Neste capítulo, examinamos esse processo de transposição discursiva em textos 
jornalísticos componentes do corpus, considerando, em geral, os mecanismos de 
narrativização empregados sobre os processos científicos e, em particular, o recurso às 
descrições metodológicas e aos argumentos de autoridade como estratégias de referência 
de informações. Buscamos, com isso, identificar como se estabelecem os elementos 
editoriais que têm a função de sustentar, em plano narrativo, a atribuição de credibilidade 
ao conhecimento científico divulgado. 

 
 

4.1 Narrativização de processos científicos  
 
Em nossa abordagem sobre o discurso de divulgação, propomos que a referência 

dos aspectos processuais da atividade científica – ou mesmo sua ocultação ou falsificação 
– tende a assumir, nas peças de jornalismo científico, a forma de descrições processuais 
geralmente inseridas na narrativa mediante reconstituições das estratégias de pesquisa, 
personalizações, dramatização e analogias criadas a partir do conhecimento a ser 
divulgado104. De acordo com Nóbrega, “todos esses elementos são recursos que não se 
encontram necessariamente no macrotexto científico de referência” e devem ser 
entendidos como “estruturas de comunicação ora eficazes ora improdutivas”, conforme 
a relação de correspondência que mantêm sobre o discurso científico*. 

Consideradas em seu potencial explicativo, a finalidade dessas técnicas de 
narrativização seria expor o sentido processual e lógico do fenômeno científico, 
buscando para isso formas textuais para “seriar problemas”, “seqüenciar operações”, 
“projetar esquemas explicativos” e “ilustrar os fenômenos com recursos visuais que 
concretizam objetos abstratos referidos no texto”**. Nesse sentido, é possível dizer que 
a inserção das informações de especialidade em uma rede narrativa externa ao discurso 

                                                 
104 Vale notar que a operação de tais recursos discursivos não é exclusiva da divulgação científica, sendo 
seu uso também recorrente em outras esferas do discurso jornalístico e da comunicação em geral. 
* A divulgação do discurso científico 
** Ibid.  
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científico caracteriza-se como um procedimento discursivo variante das estratégias de 
comunicação científica mantidas, por exemplo, com fins didáticos.  

Tal comparação entre as narrativas de divulgação científica empregadas em âmbito 
didático e jornalístico, porém, não pode ser estendida para além de seu substrato 
comum, já que a construção textual própria ao trabalho jornalístico pressupõe 
particularidades que devem ser consideradas no estudo das composições discursivas 
associadas aos recursos de narrativização citados.  

Algumas dessas particularidades da linguagem jornalísticas são examinadas nos 
tópicos seguintes, que visam identificar e examinar a ocorrência de recursos de 
narrativização nos textos de divulgação científica componentes de nosso corpus de 
pesquisa: 

 
Relatos de resultados e processos de pesquisa 
Um dos principais recursos narrativos empregados no discurso de divulgação é o de  

reconstituição histórica ou processual do acontecimento científico divulgado. Trata-se do 
relato das etapas sucessivas que condicionaram a obtenção do conhecimento em âmbito 
especializado, bem como de referências a desdobramentos e aplicações potenciais desse 
saber – o que, aliás, condiciona a própria atribuição de interesse jornalístico à matéria. 
Em tese, é no âmbito dessa reconstituição que cabe ao jornalista apontar, se necessário, 
para eventuais resultantes discordantes obtidos no curso das pesquisas, além de 
distinguir questões referentes aos domínios da ciência básica, da pesquisa voltada à 
geração de tecnologia e de seu emprego ou apropriação econômica. 

De um ponto de vista estrutural, a maioria das notícias sobre ciência parece seguir 
modelos textuais já amplamente disseminados na prática do jornalismo contemporâneo, 
como o da chamada “pirâmide invertida”. De acordo com esse modelo, as informações 
associadas ao acontecimento científico em questão seriam narradas em ordem 
decrescente de importância, o que significa elencar informações a partir de um clímax 
(geralmente associado aos resultados de pesquisa), seguido de elementos de referência 
das informações, detalhamento circunstancial e, em alguns casos, de uma discussão 
crítica sobre a relevância e as implicações do conhecimento divulgado.    

Os textos a seguir podem ser apresentados como exemplos mais ou menos típico da 
construção narrativa no discurso jornalístico de divulgação científica, conforme esse 
modelo padrão: 
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Exemplo 46 
O Estado de S. Paulo 
Geral, p.A-11 
27/07/1999 

 Este texto está estruturado de uma forma 
que consideramos típica em jornalismo 
científico. Inicia-se a redação com a expressão 
dos resultados da pesquisa científica em 
questão (“cientistas britânicos conseguiram 
produzir salmões transgênicos”), com 
destaque para o dimensionamento de sua 
relevância (“crescimento quatro vezes mais 
rápido”). Em seguida, a informação é 
referenciada, ou seja, atribuída a uma fonte 
(John Reid, Escócia). O método utilizado no 
estudo é, então, abordado de forma b
sucinta (“

astante 
salmões receberam um gene extra”). 

Os resultados são detalhados e menciona
desfecho da pesquisa. Por fim, a notícia 
contempla a repercussão do assunto, a
remeter à discussão sobre a publicidade d

-se o 

o 
os 

testes. 

 

Exemplo 47 
Folha de S. Paulo 

Mundo, p.1-16 
21/01/2000 

logo em seguida.   

 

 

 
 Esta notícia científica possui estrutura 
bastante semelhante à empregada no 

exemplo anterior, a começar pela construção 
do primeiro parágrafo referenciando 
resultados de pesquisa atribuídos a 

“cientistas” O segundo parágrafo traz 
informações referenciais sobre a instituição 

promotora do experimento e sobre a 
metodologia e o processo da pesquisa 

tratada. No terceiro parágrafo, a citação do 
periódico em que o trabalho foi publicando 

tem o efeito de conferir maior credibilidade ao 
relato do resultado da experiência, enunciado 
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No entanto, a reconstituição desses processos de pesquisa científica na narrativa 
jornalística esbarra em alguns obstáculos formais. De acordo com Kunczik, a estrutura 
seqüencial da redação jornalística, pela qual as informações são dispostas em ordem 
decrescente de importância, envolve a informação em uma “‘rede de certezas’ em que as 
noções que os jornalistas dão por assentes não permitem que se façam determinadas 
perguntas nem se informem certos fenômenos”.105 Faz parte desse modelo estrutural de 
raci

cial da matéria podem, eventualmente, ser 
obj

a) desses enunciados, pela qual se definem as 
info

cujo exame configura um 
aprofundamento específico sobre os recursos de narrativização ora tratados e que será 
especialmente discutido nos tópicos 4.2 e 4.3 deste capítulo.    

                                                

ocínio o apelo a “fatos adicionais de apoio” como forma de se apresentar uma 
“evidência corroborativa” que faça com que uma “matéria jornalística pareça confiável”.  

Dessa forma, o autor considera “equivocada a afirmação dos jornalistas de que os 
fatos falam por si mesmos, pois a avaliação e a aceitação dos fatos dependem dos 
processos sociais”.106 Isso significa que informações incluídas na narrativa jornalística 
como sendo o próprio fundamento referen

etos de contestações no âmbito do discurso científico, contestações que nem sempre 
se fazem incluir nos textos de divulgação.     

Imaginamos que um exame que considerasse, de um ponto de vista mais específico, 
o problema da abrangência dos enunciados jornalísticos na referência do discurso 
científico e do macrotexto a ele associado poderia ser feito a partir da exploração da 
transitividade (enquanto função lingüístic

rmações científicas incluídas ou excluídas do discurso jornalístico a partir de critérios 
midiáticos de atribuição de interesse.107  

Deve-se recordar, nesse sentido, que os meios de comunicação criam um efeito de 
realidade segundo as regras que impõem para a seleção de notícias e das informações que 
as compõem. Assim, o rigor mantido pela reconstituição narrativa dos processos 
científicos depende, em grande parte, da manutenção de referência – ainda que 
simplificada – a etapas metodológicas ou a informações sobre relacionamentos sociais 
decisivos à credibilidade do conhecimento produzido, objeto 

 
Quadros ilustrativos 
A incidência de representações explicativas na formatação da narrativa de divulgação 

científica também fica bastante clara quando se examinam os chamados quadros, 
 

105 Conceitos de jornalismo, 271. 
106 Id., ibid., loc.cit. 
107 Sobre a aplicação do conceito discursivo de transitividade à análise de enunciados jornalísticos, ver, 
por exemplo, FOWLER, Roger. Language in the news: discourse and ideology in the press. London, 
New York: Routledge, 1991. 
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editados como diagramas ilustrativos de apoio ao texto jornalístico, capazes de induzir, 
ao leitor, uma visualização simplificada sobre os processos de pesquisa científica 
associados ao conhecimento divulgado. Com isso, busca-se fazer com que as estratégias 
de investigação – sujeitas a critérios ao mesmo tempo complexos e arbitrários – tornem-
se 

a, na medida em que sua formulação 
é, 

itérios jornalísticos de representação implicar um movimento de 
sim

 na pesquisa retratada geralmente 
têm

áficos, o que pode 
con ocabulário científico por 
meio do jornalismo, além daquelas já apontadas no capítulo anterior.  

Os exemplos a seguir revelam algumas dessas tendências:  
 

padronizadas e, de certa forma, previsíveis aos referenciais simbólicos do leitor 
comum, não especializado.  

Apesar de a edição de tais quadros e esquemas ilustrados ocupar uma posição de 
destaque na construção da narrativa de divulgação, sobretudo em setores mais 
especializados do noticiário, eles não devem ser considerados recursos típicos ou 
característicos do discurso jornalístico sobre ciênci

em geral, anterior à enunciação jornalística, remontando à própria linguagem 
especializada, afeita a esquematizações desse tipo.  

Porém, ao incorporar-se à lógica de produção de enunciados jornalísticos, esse tipo 
de recurso assume contornos bastante distintos daqueles mantidos em âmbito científico.  

Em parte, essa distinção deve-se ao fato de o processo de adequação dos esquemas 
científicos a cr

plificação lexical, narrativa e pictórica – de acordo com o universo referencial do 
público visado.  

Isso é dizer, por exemplo, que séries longas e detalhadas de procedimentos de 
pesquisas são geralmente sintetizadas de forma a assumirem um ritmo narrativo mais 
propício à leitura de públicos não-especializados. Da mesma forma, ícones 
representativos de elementos ou organismos envolvidos

 sua complexidade imagética reduzida de forma a se enquadrarem em diagramas 
ilustrativos aos quais o leitor esteja mais familiarizado.  

Em plano lexical, no entanto, pode ocorrer algo inverso, com a manutenção 
intencional de termos de especialidade que passam a ter seu significado deduzido com o 
auxílio de figuras e outros elementos contextuais componentes dos gr

figurar uma importante estratégia de disseminação do v
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Exemplo 48,  
Folha de S. Paulo, Especial Transgênicos, p.3. 04/08/2000 
 
 Este quadro explica dois dos principais métodos de criação de plantas transgênicas. Na 

primeira descrição, à esquerda, vale notar a ampliação de escala que se dá ao longo da sucessão 
de imagens que ilustram o método. No segundo caso, a representação pictórica do movimento 
das partículas em direção à célula encontra correspondência no emprego do verbo voar, entre 
aspas, incluso no texto descritivo do quadro. Pode-se dizer, ainda, que a ilustração de uma planta 
ambientada no solo associa o primeiro método (Agrobacterium) à idéia de naturalidade – já que a 
técnica reportada emprega um organismo vivo como transmissor – enquanto a ilustração de uma 
placa laboratorial como ambiente de cultivo relacionaria o segundo método (Bombardeamento) 
mais diretamente a idéia de intervenção tecnológica.      
 

 
Exemplo 47,  
Folha de S. Paulo,  
Mundo, p.1-15. 15/03/2000 
 

 Aqui também é notável a 
ampliação de escala entre 
as figuras 1 e 2, bem como 
o contraste entre a 
ilustração fortemente 
estereotipada de “bactérias 
e vírus” (fig.1 e 3) e o 
modelo esquemático 
utilizado no destaque (fig.2).   
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Exemplo 49 
Folha de S. Paulo, Especial Ano 2000, p.6, 02/07/1999 

 
 Este quadro busca retratar algumas bases científicas, processo de produção e efeitos 

desencadeados por alimentos transgênicos empregando um estilo de linguagem (verbal e não-
vernal) descontraído e humorado. Para isso, são empregados ícones como a caveira 

(representando uma toxina), a escada em espiral (molécula de DNA), círculos concêntricos (célula 
vegetal e seu núcleo), estrela de nove pontas (bactéria) e a ilustração de um inseto sensível à 

toxina envolvida na transgênese. É notável a inclusão de um balão de fala com a inscrição “argh!” 
– geralmente associada a repulsa – junto ao desenho do inseto, representando sua afetação pela 

toxina presente na planta.      
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Registramos também casos em que essa reformulação esquemática associada às 
etapas da investigação científica implica incorporação de elementos valorativos voltados 
a associar os processos científicos tratados a um determinado juízo ideológico, em efeito 
persuasivo sobre a formação da opinião do público. Veja-se esse exemplo:    

 

Exemplo 50 
Folha de S. Paulo, Time Magazine, p.6, 27/07/2000 
 

 Consideramos este exemplo particularmente ilustrativo na medida em que revela como 
esquemas explicativos do discurso de divulgação abrigam, no caso explicitamente, 
significações valorativas, ideologicamente definidas, que se apóiam na referência ao discurso 
científico para legitimar seu sentido persuasivo. No exemplo acima, a conotação aparece, 
sobretudo, no subtítulo do quadro (quatro passos para alimentar os pobres), que associa uma 
suposta causa humanitária ao domínio da técnica de recombinação genética associada à 
fabricação do arroz em questão. Como se sabe, a discussão sobre a eficácia e principalmente 
sobre a conveniência de empregar-se essa tecnologia no combate à fome e à subnutrição é 
bastante questionável, como se verá em discussões posteriores.  
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Analogias 
Vale citar, ainda, a incidência de descrições analógicas como um recurso narrativo 

acessório à reconstituição processual do conhecimento científico. Seu propósito 
constituiria na reformulação das cadeias discursivas próprias à linguagem científica em 
uma estrutura destinada a captar a atenção do leitor não-especializado, de modo a 
“colocar os fenômenos abstratos em superposição com fatos da vida diária”, fazendo 
com que a ciência deixe de ser um universo “incompreensível para parecer 
(virtualmente) presente no nosso meio”.* 

O recurso a analogias, aliás, é bastante comum também no âmbito do discurso 
científico, especialmente quando se objetiva explicar novos processos ou fenômenos 
para os quais ainda não existe uma descrição objetiva mais ou menos consensual, ou 
então para que uma descrição estabelecida em um campo científico específico possa 
tornar-se assimilável para membros de outros campos ou não-cientistas.  

No entanto, é possível dizer que a associação analógica de idéias ou conceitos 
adquire contornos mais abrangentes – e freqüentemente mais discutíveis também – 
quando operadas de dentro para fora da linguagem especializada, ou seja, no âmbito de 
divulgação108.   

A seguir são reproduzidos alguns trechos no qual se empregam analogias em 
referência a processos científicos ou implicações e discussões sociais relacionadas aos 
transgênicos. 

                                                 
* NÓBREGA, M.S. A divulgação do discurso científico 

108 Os limites do recurso às analogias na fundamentação científica do discurso de vulgarização deveriam 
seguir os mesmos pressupostos da análise direcionada aos mecanismos de reformulação lexical, ou seja, 
a não-adulteração do referente 
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Exemplo 51 
O Estado de S. Paulo.  
Geral, p.A-10. 
24/07/1999  
 

 
 
 

Exemplo 52,  
O Estado de S. Paulo,  

Geral, p.A-11 
29/09/2000 

 

 
 

 
 As relações analógicas expressas nesses dois trechos do noticiário remontam ao 
discurso de fontes especialistas – a geneticista Maria Irena Baggio, da Embrapa, 
(exemplo 51) e Francisco Bolívar Zapata, da Academia Nacional de Ciências do 

México (exemplo 52) – o que corrobora a idéia de que esse recurso de reformulação 
discursiva seja usado, com freqüência, pelos próprios pesquisadores. Note-se, porém, 
que em ambos exemplos a analogia não é usada para retratar um processo específico 

de pesquisa científica (efeito descritivo), mas sim para formar opinião sobre a 
aplicação dos organismos transgênicos na agricultura (efeito valorativo). No exemplo 

51, a analogia envolvendo goteira/cachoeira é usada no sentido de minimizar a 
importância dos riscos dessa biotecnologia diante de seus supostos benefícios. No 

exemplo 52, a analogia sobre o uso de facas é empregada de forma a justificar uma 
opção liberal com relação à produção e ao comércio de transgênicos, transferindo dos 

órgãos de política científica para os usuários a responsabilidade pelos efeitos 
decorrentes da aplicação biotecnológica.     
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Dramatizações e personalizações 
As dramatizações podem ser caracterizadas como a inserção da referência das 

informações em meio a um desenrolar narrativo envolvendo cenários, tempo, 
personagens e, eventualmente, ação e conflito.  

Esse tipo de relato, que constitui uma simulação algo literalizada dos processos 
factuais referenciados, é típico das stories do jornalismo americano. Sobre isso, é notável 
que os trechos em que esse recurso de narrativização se evidencia mais claramente nos 
textos de nosso corpus façam parte de reportagens produzidas por veículos dos Estados 
Unidos e republicadas nos jornais brasileiros analisados, como é o caso do exemplo 
seguinte:  

 
 

 
 
 
Exemplo 53 
O Estado de S. Paulo 
Economia, p.B-6 
28/12/1999 
 

 Neste trecho, o efeito dramático é obtido na 
medida em que o autor relaciona o impasse 
envolvendo o contrabando e plantio ilegal de 
transgênicos no Rio Grande do Sul ao universo 
simbólico da narrativa policial, com o emprego de 
palavras como batalha, inspeção, delatar, alvo e 
guerra.    

 
 
Um recurso freqüentemente associado às estratégias de dramatização na narrativa de 

divulgação científica é o de personalização – operação que se liga à tendência de 
transferir-se o foco dos processos de pesquisa (objetos do conhecimento científico) para 
as suas personagens (sujeitos). Esse recurso ocorre, por exemplo, quando em uma 
matéria a abordagem da suposta autoridade do cientista, ou aspectos subjetivos de seu 
envolvimento pessoal com um dado experimento, se sobrepõe à reconstituição dos 
processos mais complexos, amplos e geralmente grupais que configuram a prática 
científica. 

Uma combinação dos recursos de dramatização e personalização pode ser ilustrada a 
partir deste exemplo:  
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Exemplo 54 
Folha de S. Paulo. Times Magazine, p.5. 27/07/2000 
 

 Neste trecho, a narrativa é construída de forma a valorizar o papel de uma 
personagem – Ingo Potrykus – e retratar, por meio de sua ótica, a questão da aplicação 
de alimentos transgênicos no combate à fome. No caso, essa forma de construção 
narrativa referencia um posicionamento ideológico específico sobre a problemática 
tratada (um posicionamento liberal), em vez de tratar a questão, por exemplo, a partir da 
exposição dos múltiplos aspectos sócio-econômicos que estão nela encerrados.  
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Freqüentemente, o recurso à personalização cumpre uma função ideológica na 
narrativa jornalística, já que as personagens são, na verdade, estereótipos discursivos 
criados a partir de um recorte das falas de atores sociais já previamente selecionados a 
partir de um projeto discursivo. Assim, a narrativa é montada estrategicamente para levar 
o leitor a endossar ou repelir valores subjacentes a determinadas personagens.  

Apesar de a incidência desse recurso de narrativização parecer mais comum em 
textos jornalísticos menos especializados, sua prática não deve estar necessariamente 
associada a uma conotação pejorativa quando empregada no tratamento de informações 
científicas. É comum que reportagens ou séries mais amplas do noticiário tragam, em 
destaque, entrevistas com especialistas nas quais se valoriza sua experiência pessoal 
como praticante de ciência, sem, no entanto, excluir-se da edição textos e quadros de 
apoio reunindo explicações fundamentadas sobre aspectos científicos do tema em pauta.  

Considerada a tendência de valorização de personalidades, em grande parte definida 
pela própria lógica simbólica do jornalismo e pelos critérios de atribuição de interesse 
midiático a temas científicos, alguns aspectos aplicados desse recurso de personalização 
são discutidos nos próximos tópicos deste capítulo a partir da posição que ocupa para 
efeito de referência de informações. 
 
 
4.2 Confiabilidade e referência de informações 

 
Além de conferir leiturabilidade a informações especializadas, a narrativização de 

processos científicos, conforme explorada nos tópicos anteriores, cumpre a função de 
contextualizá-las, fornecendo ao leitor um quadro referencial sobre as condições e 
circunstâncias específicas dessas informações. Assim, se consideramos que o discurso de 
jornalístico deve abordar não apenas as descobertas científicas mas também os processos 
de pesquisa que lhe são vinculados, cabe aos agentes desse discurso a tarefa de explicitar, 
nos textos, as variáveis sociológicas e metodológicas que, em âmbito científico, 
fundamentam o conhecimento divulgado.  

A importância de a divulgação científica contemplar não apenas as informações mais 
aparentemente atraentes (como descobertas e inovações) mas também os métodos da 
pesquisa especializada é destacada por diversos teóricos da vulgarização. Em geral, 
referências às variáveis processuais que condicionam a confiabilidade do conhecimento 
são um dos principais elementos que conferem credibilidade ao noticiário sobre ciência, 
posição que alça a questão a um foro estratégico, conforme apontado pelo cientista e 
divulgador da ciência Carl Sagan: 
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“Se comunicarmos apenas as descobertas e os produtos da ciência – por mais úteis e 
inspiradores que possam ser – sem ensinar o seu método crítico, como a pessoa média 
poderá distinguir a ciência da pseudociência? (...) É um desafio supremo para o divulgador 
da ciência deixar bem clara a história real e tortuosa das grandes descobertas, bem como 
os equívocos e, por vezes, a recusa obstinada de seus profissionais a tomar outro 
caminho. (...) É muitíssimo mais fácil apresentar de modo atraente a sabedoria destilada 
durante séculos de interrogação paciente e coletiva da Natureza do que detalhar o confuso 
mecanismo da destilação. O método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que 
pareça, é muito mais importante do que as descobertas dela”.109

 
Tem-se, nesse caso, que a confiabilidade de enunciados científicos não é algo dado a 

priori, devido apenas ao status da atividade de que decorre ou da autoridade de seus 
emissores ou personagens. Em vez disso, a confiabilidade do discurso científico é 
considerada uma propriedade derivada das condições específicas sob as quais se processa 
a aquisição do conhecimento.  

A concepção normativa de ciência elaborada por Popper advoga que a legitimidade 
do conhecimento científico – e, conseqüentemente, a própria “busca pela verdade” – 
baseia-se nas regras de pesquisa, tendo como base o método hipotético-dedutivo de teste 
de teorias com vistas ao seu falseamento.110 De acordo com essa concepção, quanto mais 
uma teoria resistir a testes empíricos, tanto mais corroborada e confiável se torna. Para 
Popper, o convencionalismo metodológico seria, em tese, o que garante realismo no 
campo da prática científica. Se as regras forem quebradas, perder-se-ia a única via de 
acesso ao conhecimento real, utopicamente verdadeiro.   

Estudos mais recentes vieram adicionar uma dimensão sociológica às idéias de 
Popper acerca da confiabilidade do conhecimento científico. Em sua resenha sobre a 
obra de Bruno Latour111, Lacey lembra que “a obtenção de conhecimento científico 
confiável é o produto final de um complexo curso de ação que envolve numerosas e 
variadas interações com outros seres humanos, instituições e coisas e profundas 
transformações das coisas e da própria sociedade”.112  

A partir dessas perspectivas, cabe ao divulgador da ciência, diante de uma descoberta 
ou acontecimento científico qualquer, questionar acerca do método de pesquisa 

                                                 
109 O mundo assombrado pelos demônios, p.37. 
110 A lógica da investigação científica, p.33. 
111 A Esperança de Pandora. 
112 Ciência e democracia: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Folha de S. Paulo, 09 fev. 
2002, Jornal de Resenhas, p.6. 
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empregado, dos tipos de aparelhos de laboratório empregados, dos colaboradores 
pessoais e das relações sócio-institucionais que exerceram influência na obtenção do 
conhecimento. Em última instância, seria o atendimento a essas interrogativas o 
diferencial de credibilidade da informação jornalística sobre ciência.  

No caso do noticiário sobre alimentos transgênicos, a reprodução, no discurso 
jornalístico, das discussões sobre a confiabilidade dos resultados de pesquisa científica é 
ainda mais estratégica, tendo em vista a profusão de informações discordantes acerca de 
problemas de biossegurança, como as questões acerca da (in)validade de estudos de 
impacto já realizados, como indicam os trechos a seguir: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 55 
O Estado de S. Paulo 
Editorial, p. A-3. 11/07/2000 

Exemplo 56 
O Estado de S. Paulo 

Espaço Aberto, p. A-2. 30/07/1999 
 

 Enquanto o exemplo 55 ressalta o “extremo rigor” dos exames realizados pela FDA para a 
liberação dos transgênicos (exames usados como referência pelo órgão regulador brasileiro), 

o exemplo 56 aponta, ao contrário, para “falhas” e “dúvidas” envolvendo o processo de 
regulamentação no país. Este texto também lembra que os resultados obtidos nos EUA não 

podem ser tomados como referência segura no Brasil, devido sobretudo a variáveis 
ambientais.     

 113



 
Exemplo 57 
O Estado de S. Paulo 
Geral, p. A-22 
09/08/2000 
 
 

Exemplo 58 
O Estado de S. Paulo 

Editorial, p. A-3 
23/06/2000 

 
 
 

 

 Enquanto, segundo o exemplo 58, “ninguém ainda conseguiu 
provar” que “os transgênicos fazem mal”, o ambientalista 
Cristopher Flavin, citado no exemplo 59, afirma a existência de 
efeitos letais dos transgênicos para borboletas (informação que, 
aliás, é por sua vez contestada no exemplo 55, analisado 
anteriormente) e a possibilidade de tais produtos deixarem 

“resíduos tóxicos no ambiente”. A contradição, neste caso, é particularmente provocada pelo 
caráter genérico da idéia de “transgênicos não fazem mal”, expressa no exemplo 58, já que a 
(in)segurança desses produtos não pode ser considerada em princípio, devendo ser analisada 
conforme os procedimentos mantidos em cada caso ou geração.  
 
 

Nesse sentido, é possível dizer que a inclusão de referências a critérios e 
circunstâncias da obtenção do conhecimento científico relatado faria com que o leitor do 
noticiário científico fosse gradualmente familiarizado às estratégias de pesquisa e incitado 
a desenvolver seu próprio juízo sobre a confiabilidade das informações divulgadas.  

Deve-se lembrar, ainda, que a atividade de experimentação científica, na qual se 
baseiam os relatos das descobertas e resultados priorizados pelo noticiário, é, em geral, 
um processo de simulação controlada do que seria uma experiência real. Ou seja, a 
ciência não produz conhecimento direto sobre a natureza, mas sim sobre modelos 
construídos de forma a se reproduzirem condições específicas de verificação. Essa 
percepção nem sempre é clara em textos de divulgação, que freqüentemente retratam 
resultados obtidos a partir de condições experimentais específicas como se fossem, por 
isso, automaticamente representativos no universo mais amplo daquele objeto.       
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De modo geral, é possível dizer que essas discussões de caráter metodológico foram 
contempladas, no noticiário analisado, apenas em textos mais especializados, destinados 
à divulgação/apreciação de novos resultados de pesquisa ou incluídos em edições ou 
cadernos especialmente voltados a temáticas científicas ou que envolvam ciências. 
Algumas dessas matérias chegam a ter seu principal foco de interesse voltado justamente 
a tais discussões metodológicas, como é o caso dos exemplos a seguir:   
 

  
Exemplo 59 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-15, 20/05/1999 
 

 Neste exemplo, o autor utiliza 
seis parágrafos para referir-se à 
metodologia do estudo citado e 
mais três parágrafos para 
reproduzir posições divergentes, 
que contestam ou ao menos não 
avalizam os procedimentos 
metodológicos adotados  
na pesquisa em questão.   
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Exemplo 60 
Folha de S. Paulo 
Ciência, p.A-12 
01/09/2000 
 

Este caso é particularmente ilustrativo porque deposita 
justamente sobre a metodologia do estudo em questão – e 
não tanto sobre seus resultados – o foco principal de 
atribuição de interesse jornalístico. O próprio mote do texto 
é a polêmica científica que envolve o assunto, o que se 
expressa pela ressalva incluída ainda no primeiro 
parágrafo, em uma tonalidade discursiva que busca 
aproximar o leitor dos bastidores do tema. Em seu 
desenrolar narrativo, o texto ainda reúne informações 
contextuais geralmente excluídas das estruturas 
padronizadas da divulgação científica, como a referência
tentativa da Monsanto de minimizar a divulgação do estud
e a ressalva de que os resultados obtidos são válidos 
apenas como hipótese teórica, não submeti

 à 
o 

da a testes de 
campo.  
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No entanto, a maioria dos relatos factuais e, principalmente, dos textos de cunho 
opinativo componentes do noticiário sobre alimentos transgênicos nos jornais 
pesquisados, provavelmente por uma limitação de espaço ou por centrar foco em outras 
questões, não chega a discutir nem mesmo a reproduzir considerações acerca das variáveis metodológicas 
que condicionam a confiabilidade do conhecimento divulgado. É o que ocorre nos exemplos 
seguintes, que tratam de repercutir informações resultantes de pesquisa científica: 

 
 

Exemplo 61 
O Estado de S. Paulo 
Geral, p.A-13 
28/05/1999 
 
 Note-se que nesse texto, reproduzido  

integralmente, não é feita menção à polêmica  
que envolve a metodologia do único estudo  
especificamente citado, feito por equipe  
da Universidade de Cornell.   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemplo 62 
Folha de S. Paulo 

Brasil, p.1-5 
20/07/1999 

 
 Neste caso, o emprego do verbo comprovou, sem menção às circunstâncias restritas e 

às condições específicas do teste referido, cria um efeito de sentido que induz a conclusões 
mais amplas do que as permitidas pelos dados efetivamente obtidos sobre a possibilidade 

de dano a borboletas. É interessante notar que, apesar do espaço restrito que usa para 
abordar a questão, o autor dá preferência a inclusão de informações mais genéricas sobre o 

comportamento da espécie estudada do que às variáveis objetivas do estudo citado.    
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Talvez a principal implicação da falta de menção aos processos e métodos de 
investigação empírica na narrativa de divulgação científica seja a margem aberta a 
generalizações, na medida em que não se consideram as variáveis específicas de cada 
caso estudado. É um problema relevante tendo em vista o fato de que pontos polêmicos 
da discussão sobre alimentos transgênicos – sobretudo os referentes aos riscos a eles 
associados – deveriam ser considerados a partir do exame de cada caso específico, ou 
das circunstâncias de cada estudo realizado, como apontam as fontes científicas 
consultadas.  

Não se trata de sugerir que o jornalismo, mesmo o chamado científico, opere de 
modo quase tão focalizado quando a própria ciência, dada a distinção de suas naturezas e 
propósitos. Mas, se imaginarmos as funções mais amplas do jornalismo de ciência, é 
defensável que problemáticas como a dos alimentos transgênicos tenham seus aspectos 
científicos – decisivos que são para a formação de opinião – tratados, tanto quanto 
possível, de um modo mais detido e analítico, e não como um todo homogêneo, já que o 
conhecimento especializado indica que cada variedade vegetal, cada meio ambiente e, em 
última instância, cada um das estratégias de pesquisa e das decisões que norteiam as 
experimentações transgenéticas apresenta condições específicas, que impossibilitam a 
formação de um juízo genérico sobre a questão.  

É notável, no entanto, que essa orientação que defendemos não tenha se 
reproduzido como regra geral do noticiário examinado. Grosso modo, os textos 
revelaram uma certa tendência em generalizar a questão, buscando retratar benefícios e 
riscos dos alimentos transgênicos em geral, fator que, em alguns momentos, acabou 
gerando (ou assimilando) uma espécie de “fundamentalismo”, uma polarização 
maniqueísta (e generalista) de posições favoráveis e contrárias aos transgênicos, como 
reconhecem observadores do jornalismo científico brasileiro113.  

Essa generalização na abordagem dos alimentos transgênico é bastante nítida, por 
exemplo, em quadros que procuram fazer um recorte da discussão em tópicos sintéticos, 
como neste exemplo: 

                                                 
113 Ver entrevistas reproduzidas em anexo. Vale notar que a existência de uma polarização 
fundamentalista entre defensores de posições favoráveis e contrárias aos alimentos transgênicos e de 
sua reprodução na imprensa já havia sido notada por Marcelo Leite em seu livro Os alimentos 
transgênicos. Nele, o autor aponta as limitações desse fundamentalismo ao manter-se impermeável a 
evidências que relativizem suas posições e defende a aquisição e a interpretação de informações 
especializadas como a melhor forma de compensar o sectarismo embutido no discurso dos grupos que 
mantêm interesses políticos ou econômicos sobre a questão.        
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Exemplo 63 
Folha de. Paulo 
Mundo, p.1-14 
22/04/1999 
 
 
 

 
Exemplo 64 

O Estado de. Paulo 
Geral, p.A-18 

05/08/2000  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nesses dois exemplos, “vantagens” e “riscos/preocupações” relacionados a alimentos 
transgênicos são tomados de uma maneira genérica, como se referissem ao conjunto de 

alimentos transgênicos, e não a algumas espécies específicas de plantas ou produtos 
transgênicos. Algumas conclusões errôneas induzidas pela leitura desses quadros são as de 
que todos os organismos transgênicos – e não apenas alguns deles, produzidos com intuito 
específico – são “resistentes a pragas” (exemplo 64); ou de que o cultivo de uma variedade 

transgênica é sempre “mais eficiente” do que o convencional (exemplo 63).  
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Por outro lado, a maior parte dos enunciados proferidos por pesquisadores 

especialistas, no corpus estudado, busca inserir a discussão sobre transgênicos em uma 
perspectiva mais relativa, considerando as variáveis e nuances específicas de cada caso, 
de cada experimento, aspecto que, em nosso ver, denota um maior rigor na 
fundamentação das informações científicas divulgadas. Vejam-se alguns casos: 

 
  

Exemplo 65 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-14 
15/09/1999 

 
 
 

 
Exemplo 66 

O Estado de S. Paulo 
Agrícola, p.G-2 

02/06/1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Estes exemplos revelam, ambos, declarações contrárias à generalização na abordagem dos 
riscos associados aos transgênicos, apesar de, em planos mais amplos do enunciado, seus 

autores – a pesquisadora Glaci Zancan (SBPC) e o pesquisador Benami Bacaltchuk (Embrapa) – 
adotarem posições opostas com relação à conveniência da liberação comercial dos transgênicos. 
Glaci Zancan, partidária do princípio de precaução como regra geral para a questão, reconhece a 
transgenética como uma “ótima solução” em alguns casos. Da mesma forma, a posição favorável 
de Bacaltchuk com relação à liberação desses produtos não o impede de reconhecer a existência 
de “riscos” em casos específicos e de denunciar a visão dos transgênicos como “panacéia” para 

“salvar o mundo ou resolver os problemas” dos agricultores. 
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* 
 
Tendo em vista a profusão de informações desencontradas e a tendência à 

generalização verificadas em um grande número de matérias sobre alimentos 
transgênicos, a busca por uma cobertura de qualidade sobre as informações científicas 
que envolvem o tema passa, necessariamente, por uma abordagem que não se limite a 
reproduzir declarações de terceiros e que invista em um trabalho cuidadoso de 
interpretação e contextualização dos dados e opiniões que disputam o espaço midiático.  

Em nossa pesquisa, pudemos notar que as matérias mais elucidativas sobre a questão 
dos transgênicos são justamente aquelas que tratam de mediar criticamente os vários 
discursos concorrentes ou associa-los a informações que revelam os condicionamentos 
e, principalmente, os interesses que estão por trás do debate sobre o assunto, como 
ilustra o exemplo a seguir:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 67 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-19 
06/11/1999 

 
 Neste trecho, convém notar como o próprio jornalista procura analisar o comportamento de 

agentes influentes no discurso jornalístico sobre os transgênicos, fazendo de seu texto uma 
espécie de ‘meta-jornalismo’. Em vez de apenas divulgar a iniciativa de comunicação promovida 
pelas empresas de biotecnologia, o autor traça uma análise crítica da questão, apresentando-a 
como uma estratégia inserida em propósitos comerciais mais amplos, nos quais parece estar 
inclusa uma tentativa de instrumentalização da imprensa a favor da biotecnologia.  
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4.3 O recurso aos argumentos de autoridade 
 
Em complemento às idéias expostas no tópico anterior, é interessante notar como a 

forma de referência adotada para aludir a processos de pesquisa científica e, assim, 
conferir credibilidade às informações divulgadas difere entre o discurso científico e o 
discurso jornalístico de divulgação.  

A leitura de textos científicos referenciais114 mostrou que, no campo de linguagem 
especializada, a confiabilidade das informações utilizadas é atribuída a partir da citação 
de estudos científicos precedentes, identificados por meio de notas de rodapé ou 
dispostas no fim do texto. Várias vezes, trechos específicos dos estudos referenciados 
são reproduzidos de maneira esquemática, com números e terminologia técnica, para 
corroborar conclusões do autor. A citação, porém, é sempre referente a fontes 
documentais diretas e privilegia a reprodução de resultados de pesquisas conforme 
originalmente publicados, não atribuindo semelhante destaque a interpretações pessoais 
do pesquisador.  

Por outro lado, a análise realizada sobre o corpus de textos jornalísticos mostrou que, 
de uma forma geral, o discurso de divulgação científica tende a apoiar-se, para efeito de 
referência, não apenas na reconstituição de resultados já obtidos ou processos 
metodológicos de pesquisa (tidos, em tese, como os instrumentos mais efetivos da 
obtenção do conhecimento), mas também – e em alguns casos sobretudo – em torno de 
pessoas ou instituições (apresentados como sujeitos da obtenção do conhecimento).  

Na narrativa jornalística de divulgação, essa tendência é em grande parte sustentada 
pelo recurso de personalização, empregado de forma a tornarem-se mais concretas e 
menos impessoais as informações abstratas provenientes do discurso científico 
referencial115

É possível que, em certa medida, essa personalização crie um efeito de sentido no 
qual a atribuição de confiabilidade ao conhecimento se desloca para a credibilidade 
individual (suposta) do sujeito que o expressa, restando em plano secundário as variáveis 

                                                 
114 Esse corpus paralelo utilizado para o estudo da formatação do discurso científico reúne papers 
publicados nas revistas científicas como Science, Nature e The Lancet e textos científicos sobre 
biotecnologia reunidos no volume GLICK, Bernard and THOMPSON, John. Methods in plant 
molecular biology and biotechnology. CRC Press: Boca Raton, 1993. 
115 A tendência à personalização é, aliás, citada entre os principais critérios de atribuição de interesse 
jornalístico, conforme estudo realizado por Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge [The Structure of 
Foreign News apud KUNCZIK,M. Conceitos de jornalismo.]: “Quanto mais o fato puder ser visto 
em termos pessoais, mais provável será que se torne matéria de notícia. [...] Quanto mais pertinente for 
o fato à pessoas [sic] da elite, mais provável será que se torne matéria de notícias” [p.245,246].  
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sociológicas e metodológicas especificamente ligadas ao experimento ou tema em 
questão e capazes de, conforme o caso, conferir credibilidade às posições enunciadas.  

Vejam-se os exemplos seguintes: 
 

 
Exemplo 68 
Folha de S. Paulo  
Mundo p.1-13 
29/02/2000 
 
 
 

Exemplo 69 
Folha de S. Paulo 

Mundo, p.1-14 
15/09/1999 

 
 

No exemplo 68 (nota reproduzida na íntegra), a 
afirmação de uma única fonte, credenciada apenas 
pela citação da instituição onde trabalha, é tomada 

lastro para divulgar-se a idéia de que produtos 
transgênicos podem beneficiar populações carentes. 

Note-se que nem mesmo a especialidade do 
pesquisador (genética, economia etc.) é referida. No 

exemplo 69 é reproduzida a abertura de uma matéria na qual afirmações de um pesquisador, 
inicialmente apresentando pelo qualificativo 

como 

importante, são tomadas em apoio à tese de que 
transgênicos são seguros, ou pelo menos mais seguros do que os alimentos orgânicos, 

cultivados em sistemas agro-ecológicos, sem o uso de agrotóxicos. Aqui também é flagrante 
a generalização com que se trata a questão, já que não se especifica quais transgênicos 

seriam mais seguros do que quais orgânicos. A especificação é importante porque a 
conclusão implícita no enunciado – transgênicos são seguros, ou relativamente seguros – só 

tem sentido científico a partir de informações referenciais específicas obtidas por meio de 
experimentos que apóiem a interpretação.        
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Sobre isso, vale a pena registrar o seguinte comentário de Kunczik: 
 
“[a] negligência dos contextos sócio-estruturais ou dos complexos motivos de ação [...] 
deve-se principalmente ao fato de que os repórteres simplesmente não têm tempo para 
revelar tais fenômenos. Mais ainda, a ‘objetividade’ da informação, argumento empregado 
para proteger-se de possíveis críticas, tem que ser assegurada de outra maneira, como citar 
fontes ‘confiáveis’ de informação. Ao mesmo tempo, os preconceitos ou a visão de 
mundo do repórter penetram na informação, o que significa que certos fenômenos não 
são questionados, mas considerados culturalmente imutáveis”. 116     

 
Dessa forma, ainda segundo o autor, “os jornalistas consideram a citação de opiniões de 
outras pessoas como evidência de apoio. Ao citar as afirmações de outros, os jornalistas 
se escondem por trás delas, enquanto as aspas aumentam sua distância do citado”.117

Em sua pesquisa sobre o noticiário científico na imprensa paulista e carioca, 
Marques de Melo já notava, há quase duas décadas, a seguinte variação desse 
mecanismo: jornais do Rio de Janeiro tenderiam a privilegiar as instituições como 
protagonistas dos acontecimentos científicos enquanto a imprensa paulista daria ênfase 
às personalidades. O autor relaciona o primeiro modelo de cobertura a uma postura “mais 
editorializante” e o segundo a uma propensão editorial “mais objetiva”.        

 
“Na medida em que os atores dos registros jornalísticos sobre as ocorrências verificadas 
no campo da ciência e da tecnologia são individualizados e não institucionalizados, isso 
confere menor compromisso ao produtor da informação e conseqüentemente ao relato a 
ser veiculado. Diferentemente, quando as matérias focalizam prioritariamente as 
instituições, é plausível que se alimentem de declarações oficiais e estejam nutridas pelas 
narrações típicas das assessorias de imprensa, cuja função é exatamente transferir valores 
sob a forma de notícias.” 118       

 
De qualquer forma, é interessante notar que esse recurso tende a privilegiar, seja por 

meio de pessoas ou de instituições, os chamados argumentos de autoridade, para os 
quais é transferida, no discurso jornalístico, grande parte da confiabilidade atribuída ao 
conhecimento divulgado. Dessa forma, como sintetiza Breton, “o real descrito é o real 
aceitável porque a pessoa que o descreve tem a autoridade para fazê-lo”. Como 

                                                 
116 Conceitos de jornalismo, p.244. 
117 Id., ibid., p.271. 
118 Quando a ciência é notícia, p. 31. 
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reconhece esse autor, “os meios de comunicação atuais, em sua função de testemunho e, 
logo, de informação, são a instituição que mais usa esta delegação de saber”.119

Em seus estudos sobre a argumentação, Breton identifica três tipos de raciocínios 
usados para legitimar os argumentos de autoridade: a) a fundamentação pela 
competência (que pode ser atribuída, além de a uma pessoa, também a uma instituição 
de destaque); b) a fundamentação pela experiência (relativo a uma prática de domínio da 
autoridade em questão); c) a fundamentação pelo testemunho (de caráter mais pontual e 
menos acumulativo que a anterior)120.       

Em jornalismo científico, o recurso aos argumentos de autoridade parece buscar 
legitimação sobretudo nos dois primeiros raciocínios expostos pelo autor, o que significa 
que alguns parâmetros ou critérios para se “eleger” uma autoridade científica sejam, 
potencialmente, a profundidade e a abrangência de seus trabalhos (indicadores de 
experiência) e o reconhecimento de sua qualidade (indicador de competência). Esse tipo 
de fundamentação parece ter sido o impulso que norteou a edição dos trechos 
reproduzidos a seguir:  
 

 
 
Exemplo 70 
O Estado de S. Paulo.  
Geral, p.A-10. 
12/07/2000  
 

 Neste texto, a autoridade usada  
para legitimar o argumento é atribuída a  
Crodowaldo Pavan, ex-presidente do CNPq  
e considerado um dos principais geneticistas  
do Brasil. 
 

                                                 
119 BRETON, Phillipe. A argumentação na comunicação. Bauru: EDUSC, 1999, p.76, 79. 
120 Ibid. p. 80-82. 
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Exemplo 71 
Folha de S. Paulo.  
Mundo, p.1-11 
14/02/2000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Exemplo 72 

Folha de S. Paulo.  
Especial Transgênicos, p.5 

04/08/2000 
 
 
 
 

 
 Nestes dois exemplos, o fato de os personagens citados terem recebido, ainda que em 

décadas passadas, o Prêmio Nobel, um dos mais respeitados pela comunidade científica mundial, 
é tomado, pelo autor/editor, como critério de qualificação ou credenciamento das fontes – e, por 

extensão, das informações transmitidas. Note-se que a autoridade dos especialistas não é 
necessariamente abordada com relação a especificidades técnicas da tecnologia. Em ambos os 

casos, a imagem dos cientistas é associada a uma posição política favorável aos transgênicos. De 
qualquer modo, a abordagem conferida pelo trabalho de reportagem difere em cada um dos 
casos. O exemplo 71 reproduz a abertura de uma pequena matéria destinada a registrar a 
posição dos cientistas. Ao não aprofundar ou discutir criticamente essas posições, o jornal 

transfere legitimidade à posição dos cientistas, que, por sua vez, transferem legitimidade ao 
manifesto pró-transgênicos. O conteúdo da discussão é deslocado para um plano secundário. Já 
o exemplo 72 reproduz um texto de apresentação de uma entrevista com Norman Borlaug, na 

qual o jornalista interlocutor mantém uma postura questionadora com relação às posições da fonte 
– Borlaug é chamado a explicar suas posições e revelar os valores que as sustentam. Neste caso, 
a autoridade do cientista legitima sua inclusão como fonte de informações do noticiário, mas essa 
legitimidade não é – como no exemplo anterior – transferida automaticamente para as posições 
expressas por ele. Isso porque as questões formuladas na seqüência da entrevista revelam um 

trabalho de mediação crítica que, apesar de não alterar os valores dominantes na leitura da 
matéria, tem o efeito de apresentar ao leitor outros pontos de vista sobre a questão.    
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Marcelo Leite, editor de ciência da Folha de S. Paulo, comenta o recurso a 

argumentos de autoridade com certa dose de crítica, embora reconheça tratar-se de uma 
estratégia funcional e amplamente utilizada na prática do jornalismo científico.  

 
“Tanto jornalistas quanto, no limite, todo cidadão deveria ter a capacidade de pesar os 
argumentos das pessoas pela sua qualidade intrínseca e não pela autoridade de quem 
proferiu. Como a gente não vive no melhor dos mundos, a gente tem que se guiar por 
alguns parâmetros, algumas balizas, e evidentemente a competência cientifica é uma delas. 
Você não pode desprezá-la também. Um pesquisador não virou Nobel por acaso”.121

 
Kunczik explica essa tendência, em parte, pelo fato de a “compulsão para se 

produzir notícias de maneira ininterrupta” fazer de “pessoas ou instituições que 
constituem fontes reconhecidas de informação digna de divulgar-se [...] as fontes 
preferidas” pelos jornalistas. Nessa visão, os produtores de notícias “cultivarão contatos 
com pessoas de influência porque é mais provável que tomem parte em eventos notáveis 
e porque é mais provável que suas opiniões e ações interessem a outros indivíduos, ou 
seja, os receptores”. 122  

De qualquer forma, e apesar de seu uso amplo em quase todos os níveis de 
comunicação, o emprego abusivo do recurso aos argumentos de autoridade no campo 
científico é criticado por especialistas (cientistas) como Carl Sagan: 

 
“Um dos grandes mandamentos da ciência é: ‘Desconfie dos argumentos de autoridades’. 
(Sendo primatas, e portanto dados a hierarquias de poder, é claro que os cientistas nem 
sempre seguem esse mandamento.) Um número muito grande desses argumentos se 
mostrou dolorosamente errôneo. As autoridades devem provar suas afirmações como 
todo mundo”. 123   

  
Nesse sentido, Freire-Maia lembra que “em ciência mais do que em qualquer outra área, 
os argumentos de autoridade não têm (ou não devem ter) valor comprobatório”, sendo 
apenas úteis em casos extraordinários, por exemplo quando um experimento contradiz 
um sistema teórico vigente e a palavra de seu autor possa providenciar uma avaliação 
mais pormenorizada sobre a relevância ou a necessidade de repetição da experiência. 124  

                                                 
121 Entrevista concedida ao autor, transcrita no final da Dissertação 
122 Conceitos de jornalismo, p.259. 
123 O mundo assombrado pelos demônios, p.42.  
124 FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 96. 
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Em uma perspectiva sociológica, a inconsistência dos argumentos de autoridade para 
efeito de legitimação de informações científicas relaciona-se à interferência de dimensões 
extra-científicas no discurso dos especialistas. Vale lembrar, como o faz Pierre Bourdieu, 
que pesquisadores não raramente têm interesse político em ter seus nomes vinculados a 
situações comunicativas que destaquem sua posição no campo científico, conferindo-
lhes, pela visibilidade, uma espécie de “capital social” decorrente de sua re-afirmação 
como “autoridade científica” 125. Sobre isso, o autor ressalta que  
 

“[t]anto no campo científico quanto no campo das relações de classe não existem 
instâncias que legitimam as instâncias de legitimidade. As reivindicações de legitimidade 
tiram sua legitimidade da força relativa dos grupos cujos interesses elas exprimem: à 
medida que a própria definição dos critérios de julgamento e dos princípios de 
hierarquização estão em jogo na luta, ninguém é bom juiz porque não há juiz que não seja, 
ao mesmo tempo, juiz e parte interessada”.126        

 
Se adotarmos o ponto de vista de Bourdieu para a análise das relações entre os 

jornalistas e suas fontes especialistas, seremos obrigados a reconhecer que os interesses 
em pauta seguem uma via de mão dupla. Na verdade, conforme aponta Kunczik, o que 
há é uma “relação simbiótica” entre informantes e jornalistas, com a qual os primeiros 
conseguem publicidade e os segundos garantem a manutenção do fluxo de informações. 
O resultado desse pacto, na visão do autor, é o estabelecimento de uma “tendência 
fundamental no sentido de [o jornalista] adotar o ponto de vista de suas fontes ao se 
emitir a informação que delas se obteve”. 127 É o que transparece, por exemplo, deste 
trecho:   

                                                 
125 O campo científico, p.132. 
126 BOURDIEU, P. O campo científico, p.130. 
127 Conceitos de jornalismo, p.260. 
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Exemplo 73 
Folha de S. Paulo 
Revista da Folha, p.64 
25/07/1999 

 
 Nesse caso, o prestígio do geneticista citado – denotado pelo adjetivo emérito 

e pela vírgula que restringe a qualificação – é usado como lastro para a afirmação 
de que todos os humanos são transgênicos, uma generalização do conceito de 
modificação genética.   

 
 
O equilíbrio desse sistema é, no entanto, rompido quando as informações emitidas 

pelo jornalista afetam outros grupos sociais influentes e potencialmente informantes. É 
nesse ponto que se faz valer o mito da suposta objetividade da cobertura jornalística, 
como assinala Kunczik, por exemplo, com a publicação de contra-argumentos ou da 
busca da neutralidade por meio da citação, numa mesma matéria, de defensores e 
adversários de uma mesma questão. É o caso do próximo exemplo:   
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Exemplo 74 
O Estado de S. Paulo, Geral, p.A-10. 08/07/2000 
 

Neste trecho, a autora cita depoimentos de fontes com posições políticas 
discordantes sobre a questão dos transgênicos – a advogada Marilena Lazzarini 
(Idec) e o geneticista Adilson Leite (Unicamp) – de forma a supostamente equilibrar 
o conteúdo ideológico do enunciado: uma fonte ‘a favor’ e outra ‘contra’. Porém, 
esse procedimento geralmente leva o jornalista a abdicar de sua função 
questionadora das informações recebidas e, assim, reproduzir argumentos passíveis 
de contestação. Neste exemplo, isso ocorre com relação à afirmação de que a 
“ciência não tem limites geográficas”, empregada no texto para legitimar a validade, 
no Brasil, de resultados de estudos de impacto ambiental feitos nos EUA – ponto de 
vista que é frontalmente contestado por diversos especialistas, tendo em vista, por 
exemplo, variações de clima e da composição bioquímica dos solos.        

 
 

No noticiário sobre transgênicos, o recurso aos argumentos de autoridade parece ter 
sido particularmente adotado como forma de compensar a ausência de dados 
conclusivos de pesquisa, sobretudo na área de biossegurança. Frente à controvérsia que 
caracterizou a maioria dos estudos desenvolvidos sobre o tema, sobretudo por 
discussões metodológicas, é possível supor que jornalistas tenderam a apoiar-se na 
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opinião de pesquisadores com alguma competência ou experiência no assunto para 
atender à demanda por informações especializadas.  

Porém, devido à discordância da comunidade científica sobre a questão dos 
transgênicos, o recurso aos argumentos de autoridade acabou, em geral, servindo à 
reprodução de posições conflitantes e, em certos casos, associadas a interesses 
corporativos específicos, já que diversos pesquisadores e demais representantes do 
campo científico adotaram uma postura engajada tanto no apoio quanto na contestação 
aos transgênicos, como revelam alguns exemplos reproduzidos a seguir: 

 
 

Exemplo 75 
O Estado de S. Paulo 
Economia, p. B-12 
18/10/1999 

 
 

 
Exemplo 76 

Folha de S. Paulo 
Especial Ano 2000, p.6 

02/07/1999 
 
 Esses dois trechos podem ser tomados como 

exemplo da valorização de opiniões que representam 
os interesses de empresas produtoras de transgênicos. 
Note-se, porém, que no exemplo 75 o argumento que 

fundamenta a posição assumida pelo diretor da 
Novartis (redução de pesticidas e aumento da 

intencionado da fonte de informação citada na 
seqüência do enunciado. 

produção) é sutilmente posto em xeque pela autora por 
meio da frase que abre o parágrafo e revela o caráter 
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É interessante como a ênfase depositada sobre opiniões pessoais acerca das decisões 
relacionadas aos transgênicos, legitimadas mais pela competência pressuposta das fontes 
do que por dados referenciais, cria um efeito de sentido no qual as informações 
científicas tidas como objetivas se associam a concepções ideológicas acerca da interface 
entre ciência e sociedade. Nóbrega nota que a narrativa jornalística tende a veicular, de 
modo explicito ou implícito, uma determinada interpretação do progresso científico, produto de 
apreciações mantidas no ato da enunciação*.  

Como sugerido, esse processo geralmente está relacionado a uma ótica progressista, 
teleológica, pela qual o conhecimento científico é apresentado no discurso jornalístico 
como algo orientado em função de uma causa final mais ou menos definida. Note-se, 
porém, que tal interpretação da ciência não é a única possível. A uma concepção 
progressista – que creia na obtenção progressiva e cumulativa de conhecimento – pode 
se contrapor, por exemplo, uma concepção crítica, de orientação sociológica, que refute 
a idéia de progressão considerando a incomensurabilidade de diferentes paradigmas128. E 
a esta poderia se opor ainda uma outra concepção, que supusesse o realismo lógico 
acima das variáveis sociológicas; e assim por diante. 129

Surgem, assim, algumas questões relevantes: Quais formas de interpretação do 
conhecimento científico influenciam ou condicionam o discurso jornalístico de 
divulgação? A que concepções da ciência se associam essas interpretações? Como elas se 
manifestam no discurso jornalístico?  

Possivelmente, depende do desenvolvimento dessas questões uma análise que 
associe as estruturas lexicais e narrativas aos processos de atribuição de interesse e de 
juízos de valor que concorrem à construção do discurso jornalístico de divulgação. Um 
estudo que considere as concepções da ciência como bases fundadoras da dimensão 
interpretativa do jornalismo científico seria, talvez, de particular eficácia para o exame 
dos artifícios de argumentação incidentes no noticiário. É o que buscamos fazer no 
capítulo seguinte. 
 
 

                                                 
* A divulgação do discurso científico 
128 KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas 
129 LATOUR, B. A Esperança de Pandora 
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Capítulo 5. 
Ciência e valor: a dimensão argumentativa 

do discurso jornalístico  
 

 

 
 
 
 

 foco deste capítulo volta-se aos valores sob os quais se sustentam as 
significações argumentativas a respeito da problemática dos transgênicos. 
Sobre esse aspecto, partimos do pressuposto de que os alimentos transgênicos 

constituíram uma das questões que mais fortemente influenciaram a instalação na 
imprensa brasileira de um ambiente de prolongada discussão sobre a aplicação social de 
um conhecimento decorrente de pesquisa científica, no caso, um conhecimento 
biotecnológico.  

O
De forma geral, é possível afirmar que a reflexão sobre jornalismo científico está 

necessariamente vinculada à abordagem dos valores que se busca agregar e fazer 
sobressaírem nas discussões de política científica e no debate sobre as implicações 
sociais da aplicação do conhecimento especializado. A própria vocação interpretativa 
que é inerente à prática do jornalismo científico faz com que seu discurso incorpore, nas 
esferas editoriais que o compõem, a chamada crítica de ciências, ou seja, a apreciação 
judiciosa, geralmente apoiada em critérios analíticos, dos temas e discursos vinculados ao 
campo científico.  

Com isso, pode-se supor que ao desenvolver tais reflexões a partir da rede retórica 
que lhe é própria, o discurso jornalístico gere enunciados particularmente significativos, 
cuja referência não se restringe às conjecturas teóricas e aos dados experimentais 
relativos a uma pesquisa determinada, mas avança em campos variados potencialmente 
influenciados pela ciência, seja em seus aspectos culturais, econômicos ou políticos.  

Esse tipo de costura apreciativa aparece, por exemplo, no trecho seguinte: 
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Exemplo 77 

Folha de S. Paulo 
Brasil, p.1-5 
05/07/2000 

 
 Neste exemplo, o autor adota um estilo ligeiramente 
irônico para desqualificar posições contrárias à sua. 
Formações metafóricas sobre termos científicos são 

empregadas como estratégia retórica de impacto. Vale 
destacar o uso da expressão país transgênico em alusão à 

suposta influência de empresas e grupos interessados 
sobre as decisões de Estado, assim como o uso do termo 

toxidade em referência a opções políticas liberais com 
relação aos transgênicos      

 
 
 

Não é demais ressaltar que, ao explorar tais interfaces, o jornalismo científico tende a 
balizar seu projeto discursivo pelos valores que julga mais representativos dos interesses 
predominantes nas diferentes instâncias que influenciam a enunciação, seja o próprio 
jornalista (enquanto sujeito de avaliação e organização das informações retratadas), seja a 
empresa responsável pela publicação (enquanto formuladora das linhas ideológicas gerais 
que compõem o noticiário), seja as fontes (enquanto agentes que condicionam as 
informações fornecidas), ou mesmo o público visado (enquanto entidade idealizada a 
partir de um determinado perfil sócio-cultural ao qual a comunicação jornalística busca 
atender).  

Uma vez estabelecido o projeto retórico dessa comunicação, determinadas posições 
sobre a política que envolve a geração e o emprego do conhecimento passam a ser 
justificadas ou defendidas enquanto outras são rechaçadas pela crítica – especializada ou 
não – de ciência. De acordo com essa percepção, o processo de valorização simbólica a 
que a informação científica é submetida pelos canais midiáticos faz com que o discurso 
jornalístico sobre as ciências dê representação a imagens ou concepções ideologicamente 
definidas em torno do assunto, a partir de cuja abordagem se cristalizam os valores ou 
teses fundamentais de cada concepção envolvida, universo simbólico de onde provêm os 
argumentos empregados nos textos críticos.   

O desenvolvimento dessas questões exige, no entanto, que se façam algumas 
ressalvas. Devemos reconhecer, antes de tudo, que um estudo pormenorizado desses 
processos de apreciação do conhecimento científico no âmbito do discurso jornalístico 
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de divulgação demandaria a reunião de um corpo teórico mais abrangente e o emprego 
de uma abordagem mais verticalizada do que previsto nesta nossa proposta de pesquisa 
em nível de mestrado130.  

De qualquer forma, para executar com um mínimo de prudência tais exames, 
procuramos nos cercar de conhecimentos pertinentes à filosofia da ciência e aos estudos 
da retórica, entre outros campos interligados. Dada à complexidade do trabalho de 
sistematizar-se esses campos, e considerando-se os limites deste trabalho, optamos por 
tratar a questão buscando referenciar tais fundamentos para caracterizar, em linhas 
gerais, os sentidos assumidos pelo debate mantido na imprensa sobre alimentos 
transgênicos, identificando as principais concepções de ciência que se mantêm 
subjacentes às informações e aos argumentos veiculados.       

 
 
5.1  A argumentação jornalística sobre os transgênicos 

 
A argumentação pode ser considerada um processo retórico que reúne uma série de 

estratégias e de efeitos discursivos “que permitem provocar ou aumentar a adesão das 
mentes às teses que se apresentam ao seu assentimento”131. Em uma palavra, é a 
linguagem para persuadir, formar ou transformar um juízo de valor sobre uma 
determinada a questão. De acordo com Perelman, esse processo argumentativo só pode 
ser executado se o seu projeto de persuasão estiver conectado a teses previamente 
admitidas – ou pelo menos consideradas admissíveis – pelos ouvintes, premissas a partir 
das quais opera-se uma estratégia retórica intencionada, cujo desenvolvimento dependerá 
daquilo que já é tido como “verdadeiro”, “normal”, “válido” ou “verossímil” em um 
dado contexto de recepção das mensagens132.     

A dimensão argumentativa do discurso jornalístico sobre ciência, nesse sentido, 
permeia fortemente a própria construção narrativa das matérias de divulgação, na 
medida em que as opções que condicionam a formatação textual, as fontes que são 
privilegiadas, os enfoques que são adotados e, ainda, as opiniões que se veiculam de 
forma explícita ou implícita nos enunciados modelam o raciocínio do leitor.     

                                                 
130 É nosso objetivo explorar mais a fundo essas questões concernentes aos valores envolvidos na 
crítica de ciência em trabalhos posteriores. A inclusão dessa problemática nesta pesquisa seguiu o 
intuito de, apenas, mapear algumas questões fundamentais da apreciação jornalística sobre a interface 
mantida entre o campo científica e a sociedade.   
131 PERELMAN, Chaïm. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 304. 
132 PERELMAN, Retóricas, p. 304. 
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De um ponto de vista retórico, seria possível afirmar uma diferença fundamental 
entre o discurso propriamente científico –  operado a partir de uma lógica formal, cuja 
referência se projeta por demonstrações analíticas das experiências levadas a cabo pelos 
pesquisadores – e o debate mantido em âmbito jornalístico sobre as ciências. Este, 
geralmente, configura-se como um processo dialético de argumentação, e, como tal, 
pode até referir-se àquelas experiências e demonstrar suas validades. Mas apenas o faz 
dentro de um projeto persuasivo que geralmente extrapola o embate de significações do 
campo científico para acessar valores mais amplos e fundamentais da sociedade.  

Tal diferenciação pode ser entendida sinteticamente a partir da oposição entre os 
“juízos de realidade” e “juízos de valor”, conforme tratados por Perelmam. Os primeiros 
expressariam “proposições verdadeiras ou falsas, [que] só têm sentido cognitivo se 
processos científicos permitirem verificá-los ou falseá-los, pelo menos confirmá-los ou 
infirmá-los”, enquanto os segundos expressariam “atitudes próprias de um indivíduo ou 
de um grupo, [podendo] ser mais ou menos fundamentados ou justificados, mas não são 
verdadeiros nem falsos e não podem, portanto, tornar-se elemento constitutivo de um 
conhecimento objetivo”133.     

 
* 

 
A pauta sobre os transgênicos pode ser tomada como um exemplo particularmente 

significativo dos aspectos valorativos do jornalismo científico, tendo em vista a já 
mencionada polêmica instalada sobre o tema, cujas linhas gerais opõem duas afiliações 
fundamentais, a serem mais bem caracterizadas ainda neste capítulo.  

Por ora, convém sublinhar que, de um lado, figuram os partidários da adoção dos 
transgênicos como opção agro-alimentar, posição adotada por grande parte dos 
pesquisadores da área de biotecnologia (especialistas capacitados ao desenvolvimento de 
transgênicos) e por grupos agro-industriais interessados em sua aplicação comercial. De 
outro, estão os críticos, que apontam a falta de estudos capazes de aferir a biossegurança 
desses organismos, além da concentração do domínio dessa tecnologia, como motivos 
suficientes para, no mínimo, propor-se uma moratória às aplicações da técnica.  

                                                 
133 Retóricas, p.167. O autor ainda lembra existir uma ligação íntima entre os juízos de valor “e a 
maneira pela qual estruturamos o real de acordo com estes últimos”.(p.174) Ele sustenta que os 
mecanismos de argumentação e de justificação, enquanto formas de persuasão, se relacionam 
“intimamente com a idéia de valorização e desvalorização” referindo-se, necessariamente, “ao que é a 
um só tempo discutível e discutido”. (p.169). Segundo Perelman, “o que se qualifica de lógica dos 
juízos de valor se destaca a partir da análise de diversas formas de justificação. Essa lógica não-formal 
nada mais é que a técnica da argumentação” (p.174). 
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A confrontação dessas posições permeou grande parte do noticiário sobre o assunto 
e, em diversos momentos, serviu de tema para a edição de artigos e matérias voltadas a 
apresentar e analisar os termos dessa polêmica, por exemplo, com a publicação 
simultânea e conjunta de artigos de representantes de cada uma dessas duas correntes,  
ou com a construção de textos que confrontassem opiniões discordantes.  

Textos de viés mais interpretativo chegaram a investir na denúncia do caráter 
fundamentalista que caracteriza essas posições, tomadas em sentido absoluto. São textos 
que, em nosso ver, tratam de mediar criticamente os discursos que disputam espaço 
editorial para se fazer dominantes na formação da opinião pública sobre os transgênicos.  
Indiretamente, acabam conferindo um teor mais fortemente argumentativo, mesmo no 
âmbito do chamado noticiário factual, geralmente direcionado ao relato mais sucinto e 
direto da atualidade.  

O exemplo seguinte, de autoria de Marcelo Leite, ilustra esse tipo de abordagem em 
que se busca desmitificar – ao menos parcialmente – o entusiasmo e o catastrofismo que 
caracterizam os discursos mais engajados e, assim, deslocar a questão para um substrato 
mais relevante:     

 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 78 
Folha de S. Paulo 
Especial Ano 2000, p.6 
02/07/1999 
 

 O texto deste exemplo, de autoria de Marcelo Leite, ilustra o tipo de 
abordagem em que se busca desmistificar – ao menos parcialmente – o 
entusiasmo e o catastrofismo excessivos que caracterizam os discursos mais 
engajados em relação à biotecnologia. Dessa forma, a problemática tratada na 
matéria é deslocada para seu substrato mais relevante, com uma discussão 
aprofundada das potencialidades e limitações da tecnologia e a interpretação 
dos valores que condicionam sua aplicação social.     
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Nossa percepção é a de que tal abordagem crítica sobre os discursos que militam 
contra e a favor dos transgênicos tem o potencial – desejável em jornalismo – de revelar 
ao leitor as tendências de pensamento que orbitam a interface entre o campo das 
ciências e a sociedade. Cremos, também, que a exploração desses aspectos culturais 
torna possível identificar e compreender as concepções de ciência que subjazem na 
apreciação dos fatos e dos discursos provenientes do campo científico. 

Em nosso corpus, porém, mais comum que a apresentação crítica do substrato 
cultural dessas diferentes concepções sobre a biotecnologia foi a ocorrência de matérias 
que buscam operar essas distinções a partir de um prisma político-econômico, como 
revelam os exemplos a seguir: 

 
 

Exemplo 79 
Folha de S. Paulo 
Ciência, p.A-11 
24/07/2000 

 
Exemplo 80 

Folha de S. Paulo 
Dinheiro, p.2-2 

27/01/2000 
 
 Esses trechos, assim 

e outros textos do corpus
procuram destacar de um 

modo um tanto generalista as 
posições antagônicas 
mantidas em países 

europeus e nos EUA sobre a 

como em um grande número 
d , 

questão dos transgênicos. 
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Exemplo 81 
O Estado de S. Paulo 
Economia, p.B-2 
08/09/2000 
 

 Este texto – uma coluna diária de 
análise econômica – veicula a tese de 
que as divergências sobre a 
conveniência ou não de adotar-se (ou 
não) os transgênicos como opção 
alimentar são, em essência, uma 
questão de oportunismo comercial e 
viabilidade técnica, restando em plano 
secundário questões igualmente 
estratégicas, como o modelo desejável 
de produção agrícola e de geração 
tecnológica nos países 
subdesenvolvidos. 

 
  
 
 
 

 
 

Apesar de não restar dúvida de que a problemática dos transgênicos reúne fortes 
implicações político-econômicas, chega a ser notável que, em alguns momentos, 
posições e valores compartilhados sejam reduzidos apenas a suas condicionantes 
econômicas. Parece inegável que esse tipo de formulação siga um projeto retórico 
ideologicamente orientado, já que as decisões editoriais sobre quais discursos incluir, e 
como incluí-los, no noticiário configuram processos intencionados e com forte apelo 
persuasivo.  
 

* 
 

Devido, justamente, à dimensão estratégica assumida pelos transgênicos a partir de 
suas aplicações como opção agro-alimentar e seu impacto na economia, a cobertura do 
assunto alcançou uma abrangência editorial incomum para temas originados no campo 
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científico, geralmente confinados a seções mais especializadas do noticiário, de recepção 
mais restrita.  

No corpus estudado, a pauta dos alimentos transgênicos foi abordada com freqüência 
em editoriais, colunas, artigos e reportagens especiais, áreas consideradas mais nobres na 
composição jornalística e nas quais os recursos de argumentação são, geralmente, 
empregados de forma mais explícita. A própria recorrência de um tema nesses espaços, 
aliás, já denota um processo persuasivo em seu tratamento editorial.  

Especialmente interessante, nesse sentido, é a abordagem conferida ao tema nos 
editoriais, espécie de texto sem autoria definida e que reflete a opinião do próprio jornal 
(isto é, do grupo empresarial que o controla) enquanto instituição socialmente engajada. 
No caso dos transgênicos, tanto a ‘Folha de S. Paulo” quanto “O Estado de S. Paulo” 
marcaram suas posições na discussão, este último com um tom mais enfático e partidário 
da opção em favor da aplicação desses OGMs na agricultura brasileira. Veja-se a 
ilustração de trechos de editoriais reproduzidos a seguir, publicados na mesma data por 
cada um dos jornais estudados: 
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Exemplo 82 
O Estado de S. Paulo 
Editorial, p.A3. 23/06/2000 
 

 Este editorial deixa clara a posição de apoio aos 
transgênicos adotada por OESP. Deve-se notar, sobre isso, 
que se trata de um veículo historicamente identificado com a 
defesa dos interesses da elite empresarial do país e, portanto, 
pode-se supor que a defesa dos transgênicos operada pelo 
jornal seja representativa dos interesses comerciais 
associados ao domínio da aplicação dessa tecnologia na 
agricultura nacional. É notável, contudo, a ênfase com que a 
adesão ao projeto de implantação dos transgênicos no Brasil 
é encampada no texto, que busca desqualificar os críticos 
dessa biotecnologia e valorizar, com entusiasmo, os 
benefícios prometidos pela técnica. 
 

 
Exemplo 83 

Folha de S. Paulo. Editorial, p.A2, 23/06/2000 
 

 A FSP adota um tom mais cauteloso ao referir-se aos 
riscos dos transgênicos, expondo condições restritivas à 

adoção desses produtos. 
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Tal projeção opinativa, contudo, não pode ser tomada como indicativo suficiente 
para atestar, de antemão, que essas abordagens tenham se guiado por critérios razoáveis 
de apreciação ou com solidez argumentativa, sobretudo quando voltadas à emissão de 
um juízo sobre a tecnologia em si, dissociada de seus diferentes contextos e propósitos 
aplicativos.  

Assim como grande parte das caracterizações definidoras dos alimentos 
transgênicos, estudadas no Capítulo 3 deste trabalho, a maior parte dos enunciados 
valorativos analisados mostrou uma forte tendência generalista134, mais particularmente 
ao conferir apoio ou repulsão irrestritos a uma tecnologia cujo emprego só poderia ter a 
conveniência analisada a partir de cada caso. Afinal, diferentes variedades transgênicas 
são desenvolvidas segundo interesses estratégicos específicos, além de que eventuais 
riscos e benefícios da técnica apresentam variáveis também bastante específicas.  

A emissão de qualquer juízo peremptório sobre a questão nos parece temerária e, em 
alguns casos, revela uma tendência maniqueísta de caracterizar-se a questão pela 
dicotomia “transgênicos são bons ou são ruins”, incorporada pela imprensa a partir do 
discurso dos agentes promotores de campanhas pró e contra as aplicações agrícolas da 
engenharia genética.  

Essa mesma dicotomia parece ter influenciado boa parte do noticiário factual sobre 
o tema. Até pela forte influência da militância ambientalista e do ‘lobby’ agroindustrial 
sobre o trabalho dos jornalistas, seria ilusório imaginar que as significações valorativas 
componentes do discurso de divulgação sobre os transgênicos – assim como no 
jornalismo científico em geral – se restringissem a espaços nitidamente identificados 
como de opinião135, normalmente demarcados por rubricas específicas ou alojados em 
seções de artigos de autoria.  

Costuma ser dito que nesses espaços “de opinião” existe um maior desprendimento 
do texto em relação a dados e fatos referenciais, o que abriria margem a abordagens mais 
subjetivas, calcadas no exercício da interpretação e da argumentação sobre os processos 
de produção e aplicação do conhecimento. No entanto, tanto esses textos opinativos 
dependem de um mínimo embasamento informativo quanto os textos ditos 

                                                 
134 Naquele caso, o generalismo apontado refere-se à falta de distinção clara entre os organismos 
transgênicos e outros tipos de organismos incluídos na designação genérica de “geneticamente 
modificados”.  
135 A distinção entre um campo opinativo e um campo informativo no discurso jornalístico nos parece 
extremamente precária, tendo em vista o caráter híbrido das espécies textuais componentes desse 
discurso. Infelizmente, por uma limitação de foco, o emprego dessas expressões neste trabalho não é 
acompanhado de uma sistematização adequada e, portanto, esperamos que as mesmas sejam 
consideradas em suas linhas gerais de representação.  
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informativos dependem, fundamentalmente, de juízos e concepções prévias que faz o 
autor acerca dos processos científicos.   

A incidência de tal conteúdo valorativo em textos componentes do chamado 
noticiário factual ou informativo fica clara, por exemplo, quando se nota que variados 
recursos de reformulação lexical ou de formatação narrativa do discurso de divulgação, 
conforme estudados, possuem sentidos fortemente associados a um projeto retórico 
intencionado, de efeito persuasivo136. Além disso, diversas notícias e reportagens factuais 
propuseram-se, às vezes exclusivamente, a veicular opiniões de terceiros sobre o assunto, 
ora de forma unilateral – evitando o confronto de valores e adotando, nas entrelinhas, 
um ponto de vista determinado – ora de forma mais pluralista – contrastando juízos 
divergentes e procurando interpretar as posições mantidas pelas fontes citadas. 

Dessa forma, as edições jornalísticas abrigadas pela pesquisa revelam que o debate de 
opiniões – e, conseqüentemente, a promoção de valores – acerca da inserção cultural dos 
alimentos transgênicos não se restringiu ao chamado campo opinativo. Houve, em vez 
disso, um fluxo dialético contínuo de enunciados argumentativos entre o noticiário 
factual, as reportagens especiais e os artigos de profissionais especializados e colunistas, 
tendo como extensão editorial última os canais de expressão opinativa da própria 
empresa jornalística.  

Formou-se, com isso, um sistema discursivo complexo, bastante auto-referenciado e 
centrado em torno de um exercício retórico fomentado e constantemente repercutido 
por agentes sociais diversos interessados no assunto. Essa tendência revela-se, por 
exemplo, por meio da recorrência de uma mesma tese valorativa em espaços e contextos 
discursivos diversos do noticiário137. 

De certa forma, e tendo em vista a intencionalidade que permeia a enunciação, 
somos levados a concluir que tais concepções valorativas mantidas sobre a atividade 
científica precedam e, de certa forma, condicionem as práticas de relato associadas ao 
jornalismo científico. E, sendo assim, convém notar que a manifestação da esfera 
avaliativa na estrutura do discurso de divulgação científica é algo anterior à própria 

                                                 
136 Veja-se, por exemplo, as metáforas envolvendo o estereótipo de Frankstein e os recursos de 
dramatização e personalização empregados na construção narrativa dos textos de divulgação  
137 Tal dinâmica evidenciou-se, por exemplo, na polêmica em torno das reuniões da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), em julho de 1999 e 2000. De forma geral, o noticiário valorizou a 
divergência de cientistas notáveis a respeito dos transgênicos; uma divergência – diga-se – de 
especulações, desvinculada de dados específicos de corroboração, ainda que fundada em bases 
científicas gerais, compartilhadas na comunidade científica. Vários colunistas opinaram, em geral 
coligando-se a um dos lados da polêmica, que se re-alimentava com a publicação de artigos críticos 
assinados por cientistas e militantes não-governamentais. De notas curtas a reportagens especiais, de 
cartas de leitores a editoriais, a discussão atingiu praticamente todos os canais de expressão dos jornais. 

 143



redação jornalística – na qual incidem os recursos de argumentação e justificação de teses 
–, remontando às estratégias editoriais de seleção e hierarquização projetadas sobre a 
temática em pauta.  

Entre estes mecanismos de edição, um dos mais importantes – por condicionar a 
própria decorrência do enunciado – é a definição sobre o que se inclui e o que se exclui 
do noticiário, processo que é ideologicamente orientado, conforme aponta Marques de 
Melo: 

 
“[...] a expressão da opinião, não tomada naquele sentido de categorização das mensagens 
que pretendem explicitamente atribuir valor aos fatos, mas compreendida como 
mecanismo de direcionamento ideológico, corporifica-se nos processos jornalísticos 
através da seleção das incidências observadas no organismo social e que atendem às 
características de atual e de novo. Materializa-se através da filtragem que sofrem no 
processo de difusão, seja através da omissão, seja através da projeção ou redução que 
experimentam na emissão”.138   

 
Diante dessas posições, é oportuno lembrar que a atribuição de interesse jornalístico 

sobre a questão dos alimentos transgênicos, nos noticiários analisados, teve seu foco 
concentrado sobre problemas de política agrícola e de economia agroindustrial, 
enquanto tópicos relacionados à ética científica e a patentes biotecnológicas, por 
exemplo, foram muito pouco abordados, como revelou a análise estatística descrita no 
Capítulo 2.  

Parece clara a existência de um juízo valorativo vinculado a esse tipo de macro-
formatação do noticiário, que estaria vinculada à tendência identificada no jornalismo 
brasileiro de privilegiar temáticas econômicas ou de abordar assuntos variados sob um 
viés predominantemente economicista, o que, no caso dos transgênicos, parece 
justificar-se pela posição estratégica assumida pelo tema na conjuntura agro-comercial 
brasileira.  

No entanto, mesmo considerada essa pendência do noticiário ao campo econômico, 
convém notar que determinados aspectos relacionados à inserção dos transgênicos na 
economia mundial são ainda mais valorizados que outros.  

                                                 
138 MARQUES DE MELO, José. A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985, p.58.  
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De forma geral, podemos apontar o fato de questões mais infraestruturais, referentes 
aos condicionamentos de fundo a que está submetido o mercado de transgênicos, terem 
sido exploradas com maior raridade. Por exemplo: mesmo dentro de um universo 

textual bastante amplo, foram poucas as linhas 
destinadas à abordagem do problema da 
concentração do domínio das biotecnologias e dos 
custos indiretos que podem estar embutidos, a 
médio e longo prazo, na opção pró-transgênicos.  

Alguns trechos recolhidos do corpus tomam 
justamente a função de compensar essas distorções 
alertando para aspectos importantes, porém pouco 
contemplados, como no artigo de Washington 
Novaes parcialmente reproduzido ao lado:  

 
 

 
Exemplo 84 
O Estado de S. Paulo 
Espaço Aberto, p.A2 
30/07/1999 
 

 A concentração de recursos 
científicos e tecnológicos, conforme 
abordada e dimensionada neste 
exemplo, constitui uma questão crucial 
para a reflexão sobre as opções 
políticas relacionadas aos alimentos 
transgênicos, embora seu 
desenvolvimento não tenha obtido 
maior destaque no noticiário. Apesar 
de possuírem uma nítida orientação 
contrária à adoção dos transgênicos, 
as questões formuladas pelo jornalista 
no final do trecho reproduzido abrem 
margem a uma discussão aprofundada 
sobre os interesses envolvidos na 
problemática abordada. 
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5.2 Da ciência à tecnologia aplicada  
 
Como foi dito, o reconhecimento da função crítica inerente ao jornalismo científico 

não deve  acompanhar-se da noção errônea de que o conteúdo valorativo do discurso de 
divulgação configure uma mera extensão das polêmicas travadas no próprio campo 
científico, por exemplo com a exploração de contradições teóricas e divergências 
metodológicas ou com a confrontação de dados discordantes de pesquisas. Aliás, a 
pesquisa confirma que esse tipo de polêmica – que sem dúvida também envolve 
pressupostos valorativos – raramente chega a ser objeto de atenção do jornalismo diário, 
postura que pode ser parcialmente atribuída à falta de tempo e espaço característica das 
grandes redações, mas também, talvez, à suposição dos jornalistas de que este tipo de 
discussão, por ser demais especializada, não interessa ao leitor. 

De forma geral, o discurso jornalístico elabora sua crítica à luz de interesses 
considerados comuns a um maior número de pessoas (dentro de seu universo de 
público) e que estão geralmente associados às circunstâncias e conseqüências do 
emprego social de um determinado conhecimento científico ou tecnológico. Assim, 
questionamentos de problemas associados ao processo de produção do conhecimento 
científico – as opções que o condicionam – costumam ser contemplados no discurso 
jornalístico apenas se já há uma atribuição prévia de destaque ao assunto, normalmente 
vinculada à esfera de sua apropriação econômica e aplicação médica ou comercial.  

Ressaltamos esses pontos para indicar que o jornalismo, ao apreciar os temas e 
discursos vinculados às ciências, tende a gerar uma crítica mais política do que científica, 
o que pressupõe o estabelecimento de uma diferenciação entre os domínios referentes à 
atividade científica básica, à geração tecnológica e às especificidades de seu emprego 
social, de forma a focalizar os impasses específicos e os valores associados a cada um 
desses domínios, por vezes de naturezas bastante distintas entre si.  

No caso dos alimentos transgênicos, essa tríplice diferenciação pode ser feita 
considerando como substrato do pólo científico do tema as teorias biológicas que 
definem as leis da hereditariedade e os modelos conceituais que explicam o funcionamento 
do código genético. A partir daí é que surgem biotecnologias como a transgenética, entre 
outras técnicas desenvolvidas para exercer controle sobre as variáveis reprodutivas e, 
conseqüentemente, sobre as características metabólicas dos indivíduos gerados. Como 
terceira instância dessa rede figuram as aplicações dessas técnicas de recombinação gênica 
– por exemplo, na agricultura, na indústria farmacêutica etc. – e com elas a re-
configuração de relações sociais, econômicas e políticas até então estabelecidas.  
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A separação desses campos (científico, tecnológico e de aplicação técnica) é 
realmente estratégica na configuração do discurso jornalístico, em seu funcionamento 
retórico. Ela evita, por exemplo, que eventuais críticas a aplicações potenciais de uma 
tecnologia se estendam a ponto de comprometer ou colocar em xeque a legitimidade de 
pesquisas científicas básicas voltadas à solução de problemas técnicos ou conceituais 
relacionados ao assunto, observação pontuada pelo especialista referenciado no exemplo 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 

Exemplo 85 
Folha de S. Paulo 
Mundo, p.1-12 
21/07/1999 
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Pelo exame realizado, pudemos perceber, no entanto, que essa diferenciação nem 
sempre é explicitada no discurso de divulgação. Em alguns casos, aliás, essas instâncias 
são apresentadas de forma confusa, geralmente apoiada em uma concepção generalista 
da questão dos transgênicos, o que dificulta uma interpretação que considere as distintas 
variáveis associadas ao conhecimento e aplicação da tecnologia de transgênese na 
agricultura.  

Nesse sentido, reforçam-se as evidências de que a qualificação do jornalismo 
científico depende de que seja efetivamente contemplada sua notória vocação 
interpretativa, mais própria a reportagens e artigos de fundo publicados em edições e 
cadernos especiais ou seções de comentários, sobretudo aos finais de semana139

É também notável que os textos que melhor expressam essas diferenciações são, em 
geral, aqueles produzidos por articulistas, colunistas e jornalistas mais experientes ou 
especializados no assunto, mais aptos ou predispostos a extraírem problematizações de 
fundo a partir de eventos pontuais geralmente tratados com superficialidade pelo 
noticiário geral. Exemplo: 

 
 

Exemplo 86 
O Estado de S. Paulo 
Espaço Aberto, p.A2 

11/06/1999 
 

As questões apresentadas pelo jornalista neste trecho 
reproduzem e ao mesmo tempo estimulam um 

aprofundamento crítico baseado na distinção do que sejam 
os problemas relativos à ciência genética, à tecnologia do 
DNA recombinante e, por fim, às formas de sua aplicação. 

A relação de interdependência que essas questões mantêm 
entre si conduz o leitor a interpretar, de forma 

sistematizada, os conteúdos concernentes aos domínios 
científico, tecnológico e social.     

 
 

                                                 
139 Destacam-se, nesse sentido, os textos publicados sobre a questão dos transgênicos no caderno Mais!, 
da Folha de S. Paulo, geralmente de teor ensaístico e mais aprofundado nos aspectos conjunturais do 
tema. À parte o filtro inerente às técnicas de reportagem e edição, a angulação dessas matérias mais 
aprofundadas mostrou problematizações maduras do ponto de vista científico e também  
jornalisticamente mais arrojadas ao costurarem um raciocínio ao mesmo tempo crítico e explicativo 
envolvendo áreas como engenharia genética, economia e bioética 
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Com isso, trata-se, indiretamente, do questionamento sobre a tese de neutralidade da 

atividade científica140, problema que se coloca a partir da confrontação entre a lógica e os 
propósitos da ciência e o processo de apropriação sócio-econômica do conhecimento 
gerado, conforme enfocado no exemplo ao lado, extraído de um artigo de autoria do 
senador pernambucano Roberto Freire. 

 
 

Exemplo 87 
O Estado de S. Paulo 
Espaço Aberto, p.2 
27/03/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
140 A questão da neutralidade da atividade científica será retomada no tópico seguinte deste capítulo, a 
propósito das concepções que fundamentam os enunciados valorativos analisados. 
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É sobre essas dimensões científicas, tecnológicas e aplicativas, e especificamente em 
cada uma delas, que se sustentam as relações sócio-ideológicas que determinam, em 
grande parte, os valores fundadores das concepções veiculadas sobre o que seja a 
natureza e os objetivos da ciência, estudadas a seguir. 

 
 
5.3 Concepções sobre a atividade científica 

 
Uma caracterização dos processos de atribuição de interesse e de juízos de valor a 

temas variados deve considerar as bases conceituais que definem a ótica pela qual os 
agentes influentes no discurso jornalístico reconstroem, simbolicamente, a realidade. No 
caso de nosso objeto específico – o discurso jornalístico sobre ciência – propomos que 
essa construção avaliativa decorra, em parte, de concepções nutridas sobre a atividade 
científica e que são editorialmente formuladas a partir da interpretação que diferentes 
atores discursivos interessados fazem do conhecimento divulgado.  

Para Van Dijk, essa 
 

“interpretação subjetiva dependerá também de fatores contextuais, como motivações 
pessoais (vontades, desejos, preferências, propósitos, intenções), objetivos, interesses, 
tarefas, obrigações, ou aspectos sociais da situação comunicativa. Esses determinarão quais 
significados recebem atenção especial, quais significados serão desconsiderados, como o 
conhecimento, crenças e opiniões são ativados e usados, quais associações são ativadas e 
como os significados podem ser transformados em significados especiais, pessoais ou 
contextuais.” 141   
 
Assim, a elucidação dos aspectos ideológicos que condicionam as significações 

valorativas associadas ao discurso de divulgação científica deve deslocar a questão desde 
a mediação interposta entre o discurso científico e o público para o plano dos saberes 
que sustentam a enunciação. Trata-se, então, de identificar as imagens ou concepções de 
ciência que, enquanto formas de conhecimento ou de crença, são capazes de determinar 
os processos interpretativos influentes no discurso jornalístico. 

No caso da cobertura dos alimentos transgênicos essas significações polarizaram-se 
em torno de duas concepções principais, formuladas a partir de valores agregados aos 

                                                 
141 VAN DIJK, Teun. Análise semântica do discurso. In: _______. Cognição, Discurso e Interação, 
p.40-41. 
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conceitos de “progresso” e de “precaução”. Em princípio, tais concepções podem ser 
classificadas a partir de algumas teses argumentativas que, direta ou indiretamente, 
fundamentam e justificam suas significações.  

De acordo com o exame realizado sobre o corpus, notamos que referências aos 
tópicos elencados a seguir são geralmente associadas a uma concepção progressista de 
ciência:   
 

• aumento de produtividade das lavouras, 
• avanço tecnológico, 
• combate à fome, 
• enriquecimento nutricional dos alimentos, 
• redução no uso de agrotóxicos. 

 
Por outro lado, enunciados relativos a 
 

• concentração biotecnológica sob domínio empresarial, 
• inconclusividade dos testes de biossegurança, 
• perda de biodiversidade pela padronização das lavouras, 
• possibilidade de aplicações indesejáveis da técnica, 
• riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde dos consumidores, 

 
quase sempre, fundamentam projetos argumentativos partidários de uma concepção 
crítica, bastante ancorada em valores de precaução. Cabe notar, ainda, que algumas teses 
ou focos referenciais são comumente manipulados no discurso de ambas concepções, 
como é o caso da discussão sobre a dimensão estratégica da regulamentação comercial 
das safras transgênicas.  
 

* 
 
Uma das principais teses que apóiam concepções popularmente atribuídas à ciência é 

a que considera o progresso científico como um fator de progresso social, no sentido de 
que os conhecimentos produzidos no campo científico podem ser aplicados para 
resolver os problemas da sociedade e gerar, com isso, desenvolvimento e bem estar 
social, como ilustra o trecho seguinte: 
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Exemplo 88 
O Estado de S. Paulo 
Economia, p.B-16. 23/09/1999 
 

 Neste trecho, a idéia de que a geração de ciência e 
tecnologia a partir das empresas traz benefícios 
“extraordinários” à sociedade é assimilada – ou pelo 
menos reproduzida – pelo texto jornalístico na forma de 
um discurso propagandista, conforme revela o próprio 
texto ao situar esse mesmo discurso dentro de uma 
estratégia empresarial destinada a romper resistências 
do público em relação à biotecnologia. Convém notar, 
nesse sentido, como o discurso de valorização do 
progresso científico é adaptado aos interesses de 
empresas que empregam valores de cidadania (pela 
disseminação de descobertas científicas) como forma 
de despertar ideais de consumo (pela apropriação 
comercial de novas tecnologias)  

 
 
A idéia de que a ciência seja, em si, um fator de progresso social está intimamente 

associada ao legado da filosofia clássica da ciência e do positivismo lógico, encontrando 
alguns de seus principais expoentes nas obras de Francis Bacon, René Descartes e, mais 
recentemente, nos pensadores do Círculo de Viena142. Desse âmbito também advém a 
idéia de que o propósito da atividade científica decorra de seu potencial de exercer 
controle sobre a natureza, influenciando seus processos de acordo com expectativas e 
interesses humanos.  

Em certo sentido, essa concepção utilitarista da atividade científica é tida como 
legitimadora do emprego de recursos públicos em linhas de pesquisa e inovação e, 
quando tomada em modo absoluto, se coloca em linha contrária ao paradigma que 
procura trazer a discussão sobre as ciências para uma perspectiva crítica, questionadora 
dos interesses que condicionam o sentido da produção científica e de suas implicações.  

Ainda na década de 1970, o filósofo Ernest Nagel notava que a concepção da ciência 
como “algo que produz, incessantemente, novos meios de dominar a natureza tem sido 
sublinhada com demasiada ênfase”, figurando inclusive como “justificação última da 
ciência para a maioria das pessoas”. Como aponta o autor, os próprios cientistas 

                                                 
142 Para aprofundamento ver FREIRE MAIA, Newton. A ciência por dentro. Petrópolis: Vozes, 1995 
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contribuem para a perpetuação dessa noção utilitarista da ciência já que “tendem a 
acentuar, quase que exclusivamente, os benefícios práticos a esperar dos estudos 
básicos”143.  

De fato, no caso dos alimentos transgênicos percebe-se que essa concepção 
progressista e tecnicista da atividade científica está diretamente associada ao discurso que 
valoriza os benefícios potenciais das aplicações biotecnológicas144. Grosso modo, esse 
raciocínio baseia-se na idéia de que a transformação da natureza é um atributo da 
evolução humana e que a ciência deva ser empregada de forma a instruir e controlar os 
efeitos dessa aplicação segundo um valor maior, no caso o progresso econômico, 
considerado o sustentáculo do bem-estar social.  

Freqüentemente, esse discurso persuasivo a favor dos alimentos transgênicos busca 
apoiar-se em causas humanitárias – como o problema da fome – para justificar seu 
projeto retórico em defesa da aplicação comercial desta biotecnologia. Vejam-se, por 
exemplo, os trechos a seguir: 

                                                 
143 NAGEL, Ernest. Ciência: Natureza e Objetivo. In: Sidney MORGENBESSER. Filosofia das 
Ciências. São Paulo:  Cultrix, 1971, p.14 
144 Dentre as aplicações potenciais da transgenética, três têm-se destacado pelo interesse econômico 
e/ou científico que despertam: uma, agrícola, tratada neste trabalho, é a que visa conferir características 
específicas à semente de uma planta, de forma a agregar-lhe valor; as outras duas aplicações, de ordem 
terapêutica, são o desenvolvimento de cobaias transgênicas para o estudo de processos biológicos 
particulares e, por último, a alteração genética de microorganismos de forma a transformá-los em bio-
reatores capazes de acelerar a produção de proteínas desejáveis. (GREENBERG, Bruce e GLICK, 
Bernard. The use of recombinant DNA technology to produce genetically modified plants. In: GLICK, 
Bernard e THOMPSON, John. Methods in plant molecular biology and biotechnology. CRC 
Press: Boca Raton, 1993, p. 1.) 
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Exemplo 89 
Folha de S. Paulo. Opinião, 1-3. 27/03/2000 

 
 Nos trechos reunidos nesta página e na seguinte (exemplos 89 a 92), as inovações 

biotecnológicas são caracterizadas como algo fascinante, moderno, seguro, rentável – 
qualificativos que indicam os valores dominantes do discurso favorável à liberação de 
transgênicos na agricultura. Em geral, a perspectiva progressista em relação aos transgênicos 
é defendida por meio da vinculação entre o avanço das tecnologias agrícolas e a solução para 
graves problemas humanitários. Tal vinculação leva o leitor a associar organismos 
transgênicos – entre outras biotecnologias – à idéia de combate à fome e à devastação 
ambiental, por exemplo, ainda que estes problemas possuam causas muito mais complexas e 
variadas do que aquelas contempladas pelos supostos benefícios dos transgênicos. (Ver 
outros exemplos referentes a esta análise na página seguinte) 
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Exemplo 90 
Folha de S. Paulo 
Opinião, 1-2 
28/08/2000 

 
Exemplo 91 

O Estado de S. Paulo 
Economia, p.B-2 

23/01/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemplo 92 
Folha de S. Paulo 
Ciência, A-14 
11/07/2000 
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Vale destacar, desde já, que esse tipo de argumentação, que utiliza a questão da fome 

para justificar a adesão aos alimentos transgênicos, foi frontalmente contestada em 
outros segmentos do discurso jornalístico analisado: 

 
 
Exemplo 93 
Folha de S. Paulo 
Opinião, 1-3 
19/09/2000 
 

 
Exemplo 94 

Folha de S. Paulo 
Esp. Ano 2000, p.3 

02/07/1999 
 
 

mplo 95 
 S. Paulo 

ião, p.1-3 
/01/2000 

 

s 

 

contestada a vinculação estabelecida entre transgênicos e 
solução para os problemas da forma ou da.escassez de 

alimentos.   

mplo 96 
lha de S. Paulo 

Opinião, 1-3 
07/01/2000 

Exe
Folha de
Opin
07

 

 À esquerda, são reproduzidas três cartas (exemplos 93, 94 
e 96) de leitores com teor crítico com relação aos argumento

que vinculam supostos benefícios dos transgênicos a uma 
concepção progressista da ciência. Parece particularmente 

significativo o fato de tais contestações – que buscam 
denunciar os interesses que estariam por trás das posições

favoráveis aos transgênicos – terem ocupado espaço 
recorrente na seção de cartas da FSP, o que pode indicar 
uma tendência de posicionamento da parcela de leitores 

mais interativos em relação ao jornal. O exemplo 95 
reproduz trecho de reportagem de Marcelo Leite na qual é 

 
Exe
Fo
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Ainda sobre essa vertente de debate, convém destacar um editorial publicado pela 
“Folha de S. Paulo”, no qual busca-se retratar as especulações acerca do potencial dos 
transgênicos no combate à fome de forma mais ponderada:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 97 
Folha de S. Paulo 
Editorial, 1-2 
18/09/2000 

 
 Assim como no exemplo 95, o trecho reproduzido acima reúne evidências de que o 

problema da fome não se restringe à questão da produção de alimentos – que poderia 
ser, ao menos em tese, otimizada a partir de projetos envolvendo algumas variedades 
transgênicas específicas –, mas envolve, sobretudo, questões econômicas de fundo, 
como distribuição de renda e acesso à produtos de maior qualidade nutricional.       
 
 
Segundo Lacey, a crença de que a ciência seja, a priori, um fator de progresso social 

está intimamente associada à concepção que atribui à prática científica as qualidades de 
neutralidade e autonomia em relação a valores sociais, morais e ideológicos, imagem que, 
segundo o autor, ainda é “amplamente endossada na comunidade científica e nas 
instituições cujos interesses são atendimentos pelo desenvolvimento da tecnociência” e 
que, de acordo com o autor, “representa erroneamente os fenômenos da prática 
científica”.145 Ele ressalta que a impossibilidade de vincular-se a ciência à geração 

                                                 
145 Ciência e democracia.   
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incondicional de progresso deve-se ao fato de que “progresso é um tema impregnado de 
valor” e que levanta questionamentos delicados, tais como: 

 
“o que seria o ‘progresso’ para a sociedade brasileira? Seria a incorporação progressiva do 
Brasil na ordem internacional neoliberal? Ou seria o progresso da libertação dos pobres 
dos sofrimentos que possuem causas sistêmicas? O que mais seria? [...] Seria possível à 
ciência servir ao progresso em princípio, independentemente da interpretação que se faça 
de progresso? Seria a ciência de fato neutra? Ou seria a ciência especialmente bem 
adaptada para servir aos interesses de algumas perspectivas de valor mais do que a 
outras?” 146  

 
A questão é também desenvolvida por Bruno Latour em seus “ensaios sobre a 

realidade dos estudos científicos”.147 Para ele, essa imagem mítica e mitificadora 
tradicionalmente construída sobe o universo das ciências ajudaria a ocultar vínculos 
essenciais mantidos entre a ciência e instituições militares, governamentais e industriais 
que contribuem, com financiamentos, para a obtenção de conhecimento.  

Sobre isso, ao resenhar a obra de Latour, Lacey nota que  
 
“[d]ependendo do que for feito em laboratórios, pesquisas de campo etc. e de quais forem 
os colaboradores institucionais, diferentes objetos serão conhecidos – por exemplo, [...] as 
culturas transgênicas ou os agroecossistemas produtivos sustentáveis. O que é feito reflete 
inevitavelmente todo tipo de interesses econômicos, políticos e morais. Assim não há 
mistério algum quando o conhecimento científico não se revela neutro, quando serve a 
interesses tecnocientíficos em vez de atender a interesses democráticos mais amplos”. 148     

  
Em linhas gerais, essa dimensão crítica que se opõe à visão que chamamos de 

‘progressista’ provém do reconhecimento de que a ciência, enquanto campo de 
atividades socialmente determinadas, está sujeita a toda uma série de influências que, 
apesar de não necessariamente prejudicarem a validade de seus resultados experimentais, 
são suficientes para levantar questões significativas acerca dos propósitos e dos 
interesses que condicionam as aplicações potenciais do conhecimento gerado, como 
revela o conteúdo dos exemplos a seguir: 

 

                                                 
146 Valores e atividade científica, p.13, 14. 
147 A Esperança de Pandora 
148 Ciência e democracia. 
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Exemplo 98 
Folha de S. Paulo 
Agrofolha, 5-2 
16/11/1999 
 
 

Exemplo 99 
Folha de S. Paulo 

Opinião, 1-3 
08/06/2000 

 
 

 Os textos 
reproduzidos nos 

exemplos desta página 
apontam para a influência 
da lógica de mercado nas 
estratégias de pesquisa 
científica, com vistas à 

apropriação do 
conhecimento para fins 

comerciais. São 
colocadas, assim, 
algumas questões 
cruciais de política 

científica envolvendo 
biotecnologias como a 

dos alimentos 
transgênicos. É notável, 

ainda, que, nos exemplos 
citados, essas 

observações provenham 
de especialistas em 
áreas distintas de 

conhecimento e que 
tiveram formação em 

er opostas – Miguel Altieri (exemplo 98) é geneticista nos EUA
e Laymert Garcia dos Santos (exemplo 99) é sociológico 

centros geopolíticos nos 
quais as posições ideológicas com relação ao tema tendem a 

s  

doutorado na França.    
.  
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É nesse plano, forçosamente político, que a questão dos alimentos transgênicos 
extrapola sua dimensão científica e passa a constituir um híbrido de ciência e cultura, 
instalando-se na interface de uma série de domínios implicados, técnicos e humanísticos.  

Nesse sentido, vale notar como essa imbricação de domínios temáticos em torno de 
uma problemática central decorre da própria evolução da pesquisa científica enquanto 
método de conhecimento e transformação da natureza para a solução de problemas 
humanos. Ocorre que, nesse intuito, a aplicação tecnológica gerada a partir do 
conhecimento científico básico opera uma transformação da natureza direcionada por 
interesses humanos específicos e, eventualmente, capaz de produzir transformações 
indesejadas em outras esferas do sistema ecológico ou social.  

É, aliás, a partir dessa perspectiva sistêmica – que considera as inter-relações do 
complexo temático e seus efeitos múltiplos – que a concepção de ciência apoiada na 
idéia de progresso passa a ser questionada, sob influencia direta do racionalismo crítico. 
Nas palavras de Nagel, trata-se de uma “resposta crítica a algumas das dificuldades 
intelectuais criadas pelos recentes desenvolvimentos científicos”149. 

Não obstante as significações vinculadas a uma concepção utilitarista da ciência 
terem ocupado o noticiário, é notável que o debate público travado na imprensa sobre 
os transgênicos caracterizou-se, talvez com pioneirismo150, por uma postura mais crítica 
e questionadora dos benefícios atribuídos a essa classe de organismos geneticamente 
modificados, crítica que teve como base o questionamento daqueles fatores sócio-
econômicos condicionantes da aplicação biotecnológica.  

Ao fazer e deixar-se fazer a crítica sócio-político-econômica ao emprego de 
transgênicos na agricultura, o campo jornalístico inaugurou uma crise no discurso 
tradicional de legitimação da ciência, até então vista como método de investigação capaz 
de gerar conhecimento confiável sobre a natureza e as formas de dominá-la, submetê-la 
aos interesses humanos. Em oposição a esse ideário positivista emergiu em campo 
jornalístico uma corrente de pensamento que parece mesclar concepções oriundas do 
racionalismo crí1tico a preocupações ecológicas, sociais e intelectuais decorrentes da 
probabilidade de efeitos adversos da técnica, como evidenciam os exemplos seguintes:  

 
                                                 
149 Ciência: Natureza e Objetivos, p.13. 
150 Um movimento crítico semelhante foi instalado em torno da problemática da energia nuclear. Nesse 
caso, porém, a discussão ocorreu tardiamente, após as aplicações comerciais e militares da técnica 
revelaram-se prejudiciais a interesses mais amplos e serem, assim, questionadas pela sociedade civil. No 
caso dos transgênicos, a discussão tem sido preventiva.   
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Exemplo 100 
Folha de S. Paulo 
Opinião, 1-3 
24/02/2000 
 

 Ao questionar os limites do desenvolvimento tecno-
científico, o texto representado no exemplo 100 reúne 
valores de democratização da informação científica e 
preservação de identidades culturais, teses nas quais 

transparece o chamado princípio de precaução, 
indiretamente tratado também no trecho correspondente 

ao exemplo 101, abaixo. A valorização da 
democratização de informações científicas é também 

subjacente a este texto, tendo em vista, por exemplo, a 
comparação empregada pelo autor entre o processo 
metabólico de digestão de alimentos (pelo qual se 

assimilam nutrientes) e a assimilação de inovações na 
cultura alimentar.      

 
 

 
 
 
 
 
 

Exemplo 101 
Folha de S. Paulo 

Opinião, 1-2 
11/07/2000 
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É possível, ainda, identificar uma reação argumentativa a essas significações que 
visam ressaltar os riscos associados aos transgênicos, reação que, mais uma vez, liga-se 
ao ideário positivista ao estabelecer uma dicotomia entre valores racionalistas e emotivos 
influentes na discussão. Buscou-se, com isso, vincular argumentos que apóiam a crença 
no progresso social pela ciência a uma base racional, enquanto argumentos contrários, de 
orientação crítica e apoiados sobre o princípio de precaução, foram muitas vezes 
atribuídos a preocupações de ordem emocional, carentes de “fundamentação científica”:  

 
 

Exemplo 102 
Folha de S. Paulo 
Opinião, p. 1-3 
22/08/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemplo 103 
Folha de S. Paulo 

Mais!, 5-12, 
29/08/2000 

(Entrevista de Ernest Mayr, pesquisador  
apresentado como “um dos maiores  

biólogos do século”, ao jornalista  
Marcelo Leite) 

 
 

 Nestes trechos, os enunciados buscam vincular argumentos que apóiam a crença 
no progresso social pela ciência a uma base racional, enquanto argumentos 
contrários, de orientação crítica e geralmente apoiados sobre o princípio de 

precaução, são atribuídos a preocupações de ordem emocional, expressão que é 
tomada em sentido pejorativo para designar posições supostamente carentes de 

“fundamentação científica”. 
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É notável, porém, que essas significações que conferem um viés pejorativo às 
reações classificadas como emocionais foram contra-atacadas por argumentos 
igualmente contundentes151, que alertam, por exemplo, para a temeridade de reduzir-se a 
discussão sobre os transgênicos à sua dimensão puramente técnica: 

 
Exemplo 104 
Folha de S. Paulo 
Opinião, p. 1-3 
09/09/2000 
 

 Neste caso, o efeito retórico empregado na 
associação entre racionalidade e a defesa dos 
transgênicos é invertido, com a defesa de que a atitude 
mais “racional” estaria justamente em observar-se o 
princípio de precaução e adotar-se uma postura menos 
adesista em relação a essa biotecnologia. 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplo 105 

Folha de S. Paulo 
Opinião, p. 1-2 

11/07/2000 
 

 Neste trecho, o autor busca denunciar a idéia de que a 
racionalidade científica seja, necessariamente, promotora 

de progresso e bem-estar, citando o exemplo das 
envolvendo a energia nuclear. Nos dois últimos 

parágrafos do trecho, o autor também emprega a ironia 
como fator estilístico para alertar contra uma espécie de 

subestimação das fronteiras rompidas pela transgenética 
e, em seguida, desqualificar as posturas mais extremistas 

(ou fundamentalistas) envolvidas na polêmica.   

reações 

                                                 
151 Identifica-se, nesse sentido, uma clara intenção de utilizar tais teses – racionalismo, irracionalismo, 
emotividade, obscurantismo, sectarismo etc.  – de forma a desqualificar os agentes discursivos adeptos 
de uma concepção distinta da defendida pelo enunciador. Tal artifício retórico, que aliás é bastante 
comum em canais diversos de comunicação, foi, no noticiário sobre transgênicos, empregado tanto por 
defensores como por entusiastas da transgenética alimentar.       
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Por trás dessa dicotomia, ilustrada pela pesquisa, é possível identificar um projeto 
retórico, ainda que não dominante no corpus, que busca reduzir a questão dos 
transgênicos às suas bases científicas, iniciativa que tende a valorizar a autoridade dos 
discursos oriundos do campo científico, sobretudo da área biotecnológica, em 
detrimento das discussões mantidas em torno das variáveis sócio-econômicas do tema, 
das quais participam ativamente grupos diversos representativos da sociedade civil. Os 
trechos dos exemplos a seguir representam duas concepções distintas sobre esse aspecto: 

 
 

 
Exemplo 106 
O Estado de S. Paulo 
Geral, A-16 
17/05/2000 

 
Exemplo 107 

O Estado de S. Paulo 
Espaço Aberto, A-2 

21/07/2000 
 
 

 O exemplo 106 expressa 
uma clara valorização da 
autoridade científica. Dá a 
entender que, quando há 

consenso entre a 

não-cientistas poderiam – ou 
até deveriam – ficar alheios 

às decisões de política 

o exemplo 101, em sentido
contrário, busca valorizar a 
representação de setores 
diversos da sociedade – e 

seus diversos pontos de vista 
– nessas decisões.    

comunidade de cientistas, os 

científica. O trecho ilustrado 
n  
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Nota-se na estratégia retórica de valorização da autoridade científica uma espécie de 
defesa tecnocrática, segundo a qual as decisões mais amplas a serem tomadas quanto à 
conveniência do desenvolvimento e do emprego da tecnologia de transgênese na 
agricultura deveriam ser delegadas a profissionais com competência técnica – e não 
necessariamente com sensibilidade ou representação política152.  
      

* 
 
De um modo geral, acreditamos que por trás das estratégias discursivas vinculadas às 

diferentes concepções de ciência manifestas no discurso de divulgação abrigam-se 
valores fundamentais que, em última instância, concorrem pela influência sobre a 
opinião pública, de forma a fazerem sobressair seus ideais sobre o modelo que deve 
reger a política científica e, por extensão, a aplicação social dos resultados das pesquisas. 
Dessa forma, a representação mantida sobre o universo das ciências por meio do 
discurso jornalístico influencia, diretamente, os processos de apropriação social que se 
fazem sobre o conhecimento.  

Como aponta Fourez,    
 
“[n]a medida em que a ciência é sempre um “poder fazer”, um certo domínio da Natureza, 
ela se liga, por tabela, ao poder que o ser humano possui um sobre o outro. [...] O 
conhecimento é sempre uma representação daquilo que é possível fazer e, por conseguinte, 
representação daquilo que poderia ser objeto de uma decisão na sociedade [...]. [Dessa 
forma,] caso se considere a articulação entre a política e a ciência segundo o modelo 
pragmático, o debate (os diálogos e negociações entre os técnicos e os não-técnicos) é 
fundamental. É nessa perspectiva que a vulgarização científica assume grande 
importância”.153   
 
Assim, a partir dos valores que a determinam, a vulgarização científica pode ser 

compreendida de duas maneiras distintas, conforme aponta o autor.  
Uma delas supõe que divulgar a ciência seja equivalente a desenvolver um trabalho 

de “relações públicas” dos agentes do conhecimento científico – ou das concepções de 

                                                 
152 A orientação ideológica desse tipo de valorização é tratada, por exemplo, por Marilena Chauí, para 
quem “[u]m fantástico projeto de intimidação sustenta esse discurso do conhecimento que constrange a 
maioria a se submeter às representações do especialista, ou melhor a interioriza-las [...]”. (Cultura e 
Democracia – Discurso Competente e Outras Falas apud Marilene FELINTO. “Os juízes de Lula e 
o pesadelo da imprensa”. Caros Amigos. n. 77, agosto de 2003, p.7) 
153 A construção das ciências, p.207, 222 
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ciência sustentadas por eles –, interessados em divulgar “as maravilhas que os cientistas 
são capazes de produzir”.154 Nesse caso, não se teria como resultado uma transmissão 
efetiva de conhecimento, conferindo ao público apenas um “verniz de saber”, como 
aponta o autor.  

A segunda perspectiva é a da vulgarização que visa fornecer um conhecimento 
efetivo e, assim, um poder efetivo, de maneira que os receptores possam servir-se das 
informações científicas para decidir a que formas de progresso social esse saber pode ser 
orientado.   

 
“Escolher entre uma vulgarização ‘efeito vitrine’ ou ‘transmissão de poder social’ não se 
trata de uma escolha científica, mas de uma opção sociopolítica, eventualmente guiada por 
uma ética. Uma escolha engendrará uma sociedade tecnocrática com pouca liberdade, a 
outra permitirá aos cidadãos tomar decisões em relação à sua vida individual e a sua 
existência coletiva.” 155  

 

                                                 
154 A construção das ciências, p. 221. 
155 FOUREZ, G., A construção das ciências, p.223. 
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Discussão de resultados. 
 

 
 
 

 
 
 

m seus limites e propósitos, o estudo empreendido parece ter despertado 
reflexões oportunas sobre o tratamento conferido a informações científicas em 
âmbito jornalístico, vinculando o substrato lingüístico dos discursos que 

compõem o noticiário a valores e concepções predominantes sobre ciência na sociedade. 
E

Pelo que pudemos observar, a atribuição de interesse jornalístico à temática dos 
alimentos transgênicos direcionou-se a partir de alguns eixos valorativos principais. Tais 
valores condicionantes da cobertura do assunto balizam-se, de um lado, pelas 
perspectivas de aplicação desses produtos na agricultura – que, nos textos estudados, 
parecem estar geralmente associadas a uma concepção progressista sobre essa 
biotecnologia – e, de outro lado, pela insegurança associada às incertezas que rondam 
essas inovações – concepção ancorada no chamado princípio de precaução.  

Na conformação da pauta do noticiário, esses eixos de valorização agregaram as 
matérias sobre transgênicos em torno de alguns tópicos ou unidades temáticas principais, 
tais como política agrícola, biossegurança e economia agroindustrial. Por outro lado, 
questões importantes, como o direito de propriedade intelectual sobre o código genético 
de variedades vegetais modificadas e o condicionamento da agenda científica por 
interesses empresariais, permaneceram à margem do noticiário, sendo raramente 
abordadas em artigos de especialistas ou mencionadas em plano secundário de 
reportagens mais aprofundadas. 

Uma observação que se destaca é a de que, apesar de o exame estatístico ter 
registrado a ocorrência, ainda que em proporções desiguais, de diversas unidades 
temáticas ou diversos domínios implicados na questão dos transgênicos, poucos foram 
os textos capazes de apresentar a lógica do sistema que permeasse as várias esferas desse 
tema.  

Nesse sentido, pode-se dizer que os textos do corpus, em sua maioria, possuem 
projeção bastante tópica, focalizada. Por um lado, esse tipo de abordagem permite um 
maior detalhamento informativo, decisivo quanto se trata de explorar as estratégias 
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metodológicas dos experimentos relatados ou de revelar pormenores de um determinado 
contrato comercial vinculado ao emprego de biotecnologia, por exemplo.  

Contudo, essa topicalidade – apontada em bibliografias tradicionais como uma 
característica mesma do discurso jornalístico – deve ser, a nosso ver, extrapolada quando 
se trata de contemplar as implicações mais amplas que envolvem os assuntos em pauta. 
É aqui, aliás, que se constrói o chamado jornalismo interpretativo, que procura não se 
restringir aos aspectos intrínsecos a um determinado fato ou acontecimento isolado, mas 
sim envolvê-lo em uma rede problematizada, onde outros domínios implicados se inter-
relacionem.    

De forma semelhante, a pauta sobre os transgênicos mostrou-se bastante 
condicionada às ações e aos discursos de agentes interessados, provenientes de campos 
sociais diversos. Ainda que tal condicionamento seja compreensível no que tange a 
divulgação de resultados de pesquisa científica, é possível identificar um certo vício de 
cobertura a partir da pequena quantidade de pautas de cunho mais analítico, formuladas 
de forma a lançar um olhar crítico e mais abrangente sobre os interesses e as 
oportunidades que rodam a questão. Em geral, esse tipo de abordagem concentrou-se 
em artigos, colunas e demais textos normalmente tidos como de opinião – o que, aliás, 
era de se esperar156. 

Por outro lado, pode-se dizer que parte considerável desses textos de opinião, ao 
mesmo tempo em que abrem margem a tais questões de fundo, revelam uma tendência à 
polarização e ao sectarismo, na medida em que seus autores mantêm um projeto retórico 
alinhado a posições que, em certo sentido, podem ser classificadas de fundamentalistas, 
tanto no apoio quando no ataque aos transgênicos. É possível, inclusive, que tais 
posições, provenientes de agentes que figuram também entre as fontes privilegiadas de 
informação para reportagens factuais, tenham influenciado a própria cobertura noticiosa, 
que se mostrou fortemente condicionada pelos lances sucessivos do debate (ou da 
disputa) envolvendo a regulamentação dessa biotecnologia.   

É nesse sentido que se pode falar em uma simplificação generalizadora pelo modo 
como o tema foi abordado no discurso jornalístico:  

 
a) simplificação: os textos mostram uma tendência a privilegiar o embate de opiniões e 
especulações de agentes interessados na matéria, em detrimento de um exame mais 

                                                 
156 Como indicam os exemplos dispostos nos capítulos anteriores, também se incluem nesse rol de 
textos mais interpretativos diversas matérias assinadas pelo jornalista Marcelo Leite, atual editor de 
Ciência da Folha de S. Paulo.  
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aprofundado e analítico de questões complexas que se apresentam no campo da 
biossegurança e da política agrícola, por exemplo.  

 
b) generalização: os alimentos transgênicos são freqüentemente abordados como um 
todo homogêneo, sem considerar as especificidades de cada variedade submetida à 
transgênese ou as particularidades de interesses estratégicos associados a suas 
respectivas aplicações potenciais.  
 
Descontadas as exceções, o discurso jornalístico examinado refletiu uma polêmica 

que, na forma em que foi majoritariamente apresentada, tende a levar os leitores, e entre 
eles alguns segmentos formadores da opinião pública, a adotarem posições absolutas – 
contra ou a favor – sobre a questão dos alimentos transgênicos. Tais posições, a nosso 
ver, não conduzem equilibradamente o debate porque apreciam a tecnologia em si 
mesma, quando, em nossa opinião, deveriam visar aos propósitos e riscos pontualmente 
envolvidos em cada um dos projetos de emprego dessa tecnologia, conforme interesses 
mais amplos da sociedade. Por exemplo: pode-se ter uma posição contrária à adoção, no 
Brasil, da soja transgênica resistente a glifosato, desenvolvida e patenteada pela 
Monsanto, mas, ao mesmo tempo, ser favorável ao desenvolvimento, pela Embrapa, de 
uma variedade transgênica resistente a solos secos, como os do nordeste do país, um 
empreendimento capaz de trazer benefícios mais concretos a produtores e consumidores 
brasileiros.  

Se considerarmos as funções e os propósitos mais amplos do jornalismo, não se 
trata, então, de posicionar-se contra ou a favor dos transgênicos, ou mesmo de enfatizar 
tanto essas posições, mas de associar informações científicas a aspectos contextuais que 
permitam ao leitor entender, primeiro, o que são transgênicos, para, então, poder avaliar 
as especificidades e os condicionamentos de suas implicações sociais, bem como os 
riscos aí envolvidos.  

No entanto, a pesquisa sobre o rigor conceitual das informações científicas revelou 
contradições do discurso jornalístico na caracterização dos transgênicos, isto é, na forma de definir esses 
produtos a partir de suas propriedades características. Além disso, o estudo do tratamento 
narrativo recebido por essas informações em campo jornalístico mostrou que a maioria 
dos textos não aborda as variáveis metodológicas que condicionam a confiabilidade do conhecimento 
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divulgado, fator que impede a apreciação crítica das informações científicas pelo 
público157. 

A análise de exemplos citados neste trabalho indica que a simplificação lingüística 
adotada em campo jornalístico em referência à questão dos alimentos transgênicos, em 
diversos casos, revelou uma tendência a identificar esses produtos com processos 
tradicionais de melhoramento genético aplicados na agricultura, como revelam as 
operações de reformulação discursiva que excluem referências à especificidade do 
método de modificação genética característico da transgenética. Nesses casos, deu-se 
margem a uma confusão generalizada entre o que seja um organismo transgênico e um 
outro, derivado de técnicas como as decorrentes de cruzamentos naturais entre 
variedades selecionadas.  

Nesses casos, não se trata apenas de impossibilidade (por falta de espaço, por 
exemplo) de explicar/descrever uma informação científica de forma mais detalhada, já 
que diversas caracterizações se aproximam das definições referenciais por meio de 
elementos lingüísticos simples (como verbos ou advérbios), capazes de sintetizar 
particularidades do processo de recombinação de DNA (por exemplo, transplantar, inserir 
artificialmente). Note-se, porém, que nenhum dos casos analisados faz referência direta ao 
termo “recombinação genética”, constante central em definições técnicas de transgênese.    

Dessa forma, o discurso jornalístico se mostrou, por vezes, incapaz de traçar uma 
linha divisória precisa quando levado a distinguir claramente entre diferentes técnicas de 
modificação genética. Mesmo nos casos em que as informações empregadas para 
sustentar a diferenciação correspondem, pontualmente, aos referenciais do discurso 
especializado, elas não apresentam um panorama completo sobre os processos e 
implicações que, em conjunto, distinguem a transgenética de outras formas de 
manipulação gênica. 

Em certa medida, essas imprecisões – e sobretudo essa incompletude – são inerentes 
à atividade jornalística, sujeita a limitações de tempo (para aprofundar a coleta de 
informações) e de espaço (para detalhar processos e caracterizações mais sutis), 
percepção que parece corroborada pelo exame realizado. No entanto, cremos que, 
conforme o caso, há um considerável prejuízo informativo decorrente desse condicionamento, o que 
poderia ser, ao menos, minimizado. Vejam-se, por exemplo, os casos componentes do corpus 

                                                 
157 Um resultado que parece corroborar essa percepção é a predominância, no corpus, de matérias com 
referência a apenas uma, ou mesmo a nenhuma, fonte de informação. Pode-se supor, com isso, que a 
narração contextualizada de processos científicos esbarra, muitas vezes, na falta de informações 
qualificadas.  
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em que o leitor é induzido a crer que inexiste diferença entre as técnicas de transgênese e 
de melhoramento genético tradicional ou – o que é ainda mais grave – a crer que todos 
os organismos (inclusive os humanos) são transgênicos, raciocínio baseado em uma 
concepção generalista do que seja modificação genética, não diferenciando sua variedade 
de técnicas e implicações.  

Tais distinções são relevantes quando a própria reação do público frente a uma nova 
biotecnologia, e também as decisões políticas a serem tomadas nesse âmbito, dependem, 
em grande parte, da forma com que tal inovação é apresentada dentro de um espectro 
comparativo em relação a outras tecnologias já mais disseminadas. É preciso saber de 
quê, exatamente, se está falando. Para isso, vale destacar a importância de manter, nos 
textos de divulgação, a referência sobre os processos metodológicos e os 
condicionamentos da pesquisa científica, de maneira que o leitor seja capaz de aferir a 
confiabilidade das informações divulgadas e também de ponderar sobre a influência 
desses dados em seu repertório conceitual e em seus interesses particulares. 

Afinal, em casos como o dos alimentos transgênicos, o jornalismo científico cumpre 
uma função estratégica: fazer chegar aos públicos não especializados ao menos parte do 
conhecimento de que necessitam (ou necessitarão) para tomar decisões criteriosas diante 
das opções colocadas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, cada vez mais 
próximas do dia-a-dia do cidadão comum. Se os critérios envolvidos nessa decisão 
seguirem valores mais próximos ao ideal de progresso ou de precaução, ou se tiverem 
bases de ordem mais racional ou emocional, trata-se de outro problema, cultural.  

No entanto, como revela a própria história da ciência, a engrenagem operacional da 
comunicação científica não raras vezes é posta a serviço de estratégias tecnocráticas, e 
hoje a comunicação institucional dos grandes agentes produtores de ciência e tecnologia, 
governamentais inclusive, parece, em vários casos, cumprir papel semelhante.  

A tarefa do jornalismo especializado torna-se, assim, mais delicada. Ela passa, 
necessariamente, pela busca de uma competência não apenas técnica, mas sobretudo 
ética, que seja capaz de fazer com que o discurso jornalístico assuma-se como um 
instrumento efetivo de divulgação de informações científicas sem deixar-se 
instrumentalizar pelos agentes interessados na geração e aplicação desse conhecimento. 

Dessas reflexões podem ser então reformulados alguns questionamentos. Em que 
medida os canais do jornalismo científico foram postos a serviço de grupos interessados 
na aplicação comercial dos alimentos transgênicos ou em seu banimento do cenário 
agrícola brasileiro? Como e até que ponto os recursos de reformulação narrativa do 
discurso científico são comprometidos nesse processo? Como esses recursos podem ser 
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empregados não apenas para efeito de divulgação do conhecimento especializado, mas 
também para democratizar as decisões da política científica?    

Para atender a essas formulações, um desenvolvimento mais completo e detalhado 
deve contemplar, também, as condições da enunciação jornalística, isto é, os 
condicionamentos exercidos sobre fontes, repórteres, editores e demais agentes que 
contribuem para a construção desse discurso. Embora tais aspectos circunstanciais não 
tenham sido incluídos nesta pesquisa, acreditamos que os resultados da leitura das 
matérias selecionadas – aqui descritos – podem contribuir para a reflexão das complexas 
questões que envolvem o discurso jornalístico de divulgação científica.  
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Anexo 1.  
Entrevistas sobre alimentos  

transgênicos e jornalismo científico158  
 
 
 
 
 
Entrevista 1 
Rubens Nodari  

Professor de Pós-graduação em Melhoramento 
Genético Vegetal do Departamento de Fitotecnia da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

 
Luiz Eduardo Carvalho 

Professor de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Membro da delegação brasileira no Codex 
Alimentarius, da ONU, sobre transgênicos. 

 
 
 

 
 
U 

ma primeira questão que eu gostaria de colocar é sobre a definição técnica de 
transgênese, ou transgênico.  
Nodari: Eu sugiro que tu uses a da lei [8974/95, que regulamenta o uso de técnicas de 
engenharia genética e liberação do meio ambiente de OGM]. Nós, quando citamos nos textos 
escritos, citamos o que está na lei. Porque o Brasil decidiu regulamentar os produtos 
oriundos do processo da engenharia genética. E os primeiros cientistas que obtiveram o 
DNA recombinante, eles chamaram exatamente assim, está publicado isso: é “tecnologia 
do DNA recombinante”. A tecnologia de  isolar o DNA, cortar e juntar os fragmentos 
em tubo de ensaio, os cientistas chamaram de “DNA recombinante”. Então a lei 
brasileira diz assim: organismos geneticamente modificados, DNA recombinante. O 

                                                 
158 A entrevista com os pesquisadores Rubens Nodari e Luiz Eduardo Carvalho foi realizada durante a 49a 
Jornada Farmacêutica da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Araraquara, em 2002. As demais, durante 
a 3a Conferência Mundial de Jornalismo Científico, em São José dos Campos, em novembro de 2003.   
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problema é que a lei brasileira usou essa expressão malfadada [organismos geneticamente 
modificados]. Se a lei brasileira tivesse escrito “transgênico é isso”, não haveria a menor 
crítica.    
Carvalho: Eu sentei numa mesa com dois geneticistas num debate. Foi maravilhoso. 
Um deles colocou sua definição de transgênico ali: “transgênico é quando tem um gene 
de outra espécie inserido”. Ponto. Aí o outro geneticista colocou: “transgênico é quando 
um gene é inserido através de biobalística” [um dos métodos de transgênese]. Eu não falei 
nada. Quando fui falar de definição, os dois me criticaram: “Não, porque definição está 
clara”. E eu respondi: “Está tão clara que vocês colocaram definições diferentes”. Eles 
não tinham percebido a diferença. Vou colocar para você: eu tenho dois abacaxis, da 
mesma espécie, mas são de variedades diferentes. Eu tiro um gene de um e meto no 
outro através desse método [DNA recombinante]. É transgênico? É. Mas são da mesma 
espécie. Então não dá para definir transgênico por [referência a] genes de espécies 
diferentes ou por biobalística.  
 
É o processo, então, o que define? “DNA recombinante” é o termo chave da 
definição?  
Nodari: Sim. Nós temos um texto escrito no Caderno de Ciência e Tecnologia da 
Embrapa onde nós escrevemos sobre as diferenças entre os mutantes, os recombinantes 
obtidos por engenharia genética... 
 
Que são outros geneticamente modificados.    
Nodari: Isso. Tem quatro ou cinco coisinhas que estão confundindo a opinião pública. 
Primeiro, a definição de transgenia. Segundo, a definição de alimento transgênico, que é 
outra. Terceiro, a diferença entre biotecnologia e transgenia. A transgenia é uma das 
biotecnologias, não se pode misturar as coisas. Outro conceito que se mistura: 
biossegurança e benefícios da biotecnologia. Não pode. A biossegurança não trata de 
benefícios; trata de problemas. Quando tu vais fazer um texto de biossegurança não é 
para falar de benefícios, que vai render mais, que vai curar alguma doença. A 
biossegurança vai tratar exatamente das questões de segurança, de riscos, de impactos. 
Porque nós, dentro da análise econômica atual, fazemos aquela análise de risco e 
benefício. Isso é para decisão econômica, não para uma decisão científica. Se tu trabalhar 
só esses conceitos, tu já vais ver a bagunça que é.  
Carvalho: Mas isso aí é outra ciência. É a impossibilidade da palavra dar conta dessas 
explicações que o cérebro humano pensa que sabe, mas quando vai expressar não sabe. 
Então o sujeito pensa: “eu sei, mas não sei falar; eu sei, mas não sei escrever”. Não, o 
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sujeito não sabe, e por isso ele não sabe falar. Ele tem um sentimento e não um 
pensamento. E aí ele imagina.  
Nodari: Mas ele [Carvalho] tem uma boa definição de alimento transgênico, que aliás não 
está definido ainda.  
Carvalho: Não, há tentativas. O Codex [Alimentaruis, órgão consultivo ligado às Nações 
Unidas] tem uma tentativa, a minuta do Ministério da Justiça tem uma tentativa.  
Nodari: Mas ele [Carvalho] tem uma sugestão. 
Carvalho: Que é aquela clara: qualquer alimento que contenha ou organismo 
geneticamente modificado, ou ingrediente ou aditivo ou coadjuvante produzidos por um 
transgênico. Agora, o que se entende por OGM aí já é problema teu [referindo-se a Nodari, 
em tom de brincadeira]. O que eu entendo por aditivo, por ingrediente, por coadjuvante 
tecnológico e por alimento está definido no Decreto-lei 886/69. Então eu não preciso 
definir nada. As palavras que eu usei estão definidas em lei.  
[Carvalho deixa a entrevista]. 
 
Além da questão das definições eu queria falar sobre riscos, incertezas, 
testabilidade. Um dos pontos é o da produtividade das plantas transgênicas. O 
noticiário se contradiz várias vezes sobre isso. Há textos que dizem que essas 
plantas têm maior produtividade na agricultura. Outros dizem que não é 
necessariamente assim, que dependeria de cada caso específico e que seria até 
possível, em longo prazo, haver uma produtividade menor, por exemplo com o 
aumento dos gastos com agrotóxicos.  Como é essa questão da produtividade?  
Nodari: Eu vou te explicar do ponto de vista científico. Isso vai depender de cada caso. 
Se você joga um gene de uma bactéria dentro da planta, a planta vai produzir uma nova 
proteína para se defender do herbicida. A planta que não é transgênica não vai gastar 
energia para produzir aquela proteína. Como não inventaram um motocontínuo, a 
primeira lei da termodinâmica funciona: você não cria energia do nada. Nessa planta que 
vai ter de produzir mais uma proteína em relação à outra, a energia vai ter de vir de 
algum lugar. Então a não-transgênica, na maioria dos casos, produz mais do que a 
transgênica em igualdade de condições. Isso nós chamamos fisicamente de uma 
penalidade fisiológica pra os transgênicos. 
 
E onde está a vantagem da transgênica? 
Nodari: É no sistema de cultivo. Se o agricultor tem a transgênica, ele adota o sistema 
de ficar jogando herbicida e mata todas as plantas daninhas, não precisa ir capinar. Não 
tendo competições, a produção dessa área vai ser melhor do que a outra [não-transgênica], 
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porque na outra ele vai lá, arranca uma planta daninha hoje e vem outra amanhã. E aí a 
praga acaba competindo por nutrientes, com a soja. Então a vantagem do transgênico 
está no sistema de cultivo, que permite usar um sistema de cultivo que não se permite 
com a outra, não-transgênica. Mas cientificamente, se um cientista diz que [a planta 
transgênica] produz mais, ele está opinando e não se baseando em dados científicos.. É 
uma coisa óbvia. Inclusive existem dados dos Estados Unidos onde um pesquisador 
analisou mais de oito mil parcelas de transgênicos e não-transgênicos. O cara ia lá e 
capinava as duas parcelas. Neste caso, a outra [não-transgênica] rende mais. É natural. 
 
Mas, então, independentemente de produzir mais ou menos a questão não pode 
ser generalizada. É isso? 
Nodari: Não pode. Por que? Vai chegar um dia em que alguém vai inserir um gene que 
aumenta o rendimento, ou que aumenta a capacidade de fixação de energia ou de 
transformação. É só nessa condição que a transgênica vai render mais.  
 
Mas não há isso ainda, certo? 
Nodari: Não, nós ainda não temos isto.  Em alguns estudos relacionados a inserção do 
gene da fotossíntese, da clorofila. Os pesquisadores tiraram [este gene] da ervilha e estão 
botando no eucalipto. Este é um transgênico totalmente diferente. Ele talvez aumente a 
fixação da energia, transforme mais energia e possa produzir mais. Mas aí é um gene que 
afeta diretamente algum componente do sistema de fixação de energia e conservação e 
que vai otimizar algum processo interno. Porque resistência a agrotóxico e resistência a 
inseto, para tudo isso [o vegetal] vai gastar energia para se defender do agrotóxico ou 
produzir seu próprio agrotóxico. 
 
Outra questão é a do escape gênico. Há risco de o transgene escapar de uma 
plantação e se incorporar ao genoma de uma planta não visada, por exemplo 
uma erva daninha ou uma lavoura próxima que não deveria ser transgênica? 
Nodari: Isso é comprovado. Foi estudada a transferência de genes de oito espécies 
comerciais – morango, girassol, trigo, milho... – para variedades da mesma espécie e até 
para parentes que são plantas daninhas. Caso comprovado. Em todas as espécies de 
fecundação cruzada, o pólen pode ser levado e [inaudível]. Deixa eu te dar uma 
informação: a quantidade de pólen de uma planta de milho vai a diferentes distâncias. 
0,5% do pólen de uma planta de milho pode ir a até 500 metros. Então se duas lavouras 
vizinhas estão próximas, a 20 metros, elas vão ser contaminadas, uma pela outra.  Mas o 
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maior problema é a contaminação de variedades não transgênicas pelos transgenes. 
 
 
Então o que se tem de estudar, sobre isso, é em relação a cada ambiente local.  
Nodari: Sim, porque tem componentes como os ventos, que afetam [a propagação]. A 
umidade relativa do ar, a presença de insetos [também]. Quer dizer, o que vale para os 
Estados Unidos pode ser um indicativo para nós, mas não vale para o Brasil. [O estudo] 
tem de ser feito aqui. 
 
Quer dizer que testes da FDA [a agência reguladora do governo norte-americano 
para alimentos e fármacos] não têm valor científico para outro um meio 
ambiente. 
Nodari: Não. Podem ser até repetidos aqui, mas em tese você tem de fazer outros. Há 
um outro componente que é a biota do solo. A maioria das bactérias que existem aqui 
não existe lá [nos Estados Unidos]. Algumas são comuns. Se eu pegar um metro quadrado 
de solo brasileiro eu encontro mais bactérias do que em todos os Estados Unidos. Outra 
coisa: o solo deles vive a maior parte do tempo em temperaturas baixas, o nosso vive em 
temperaturas altas. Então a decomposição dessas proteínas é diferente, a cadeia é 
diferente, os impactos são totalmente diferentes. 
 
Vamos pensar em uma implicação em cadeia, por exemplo, se há polinização de 
uma planta nativa e surge uma variedade daninha resistente a herbicidas. Daí 
será preciso empregar-se um novo tipo de agrotóxico. Para o agricultor, isso não 
pode acabar aumentando o custo que se reduziu com o sistema de cultivo de 
transgênicos?   
Nodari: Perfeitamente. Inclusive existem estudos sobre o que nós chamamos de valor 
adaptativo. Quando uma planta cruza com outra temos o F1, o valor adaptativo dela, 
que se resume na capacidade de ela se viabilizar, de crescer e de ser fértil. Daí tu 
comparas ela com os pais, e em alguns casos esse valor adaptativo, é menor, ou seja, ela 
tem menos fertilidade do que os pais. Mas, eventualmente, esse F1, esse híbrido, pode 
ser cruzado com qualquer um dos dois e, a partir dessas gerações, ele se torna tão 
adaptativo quando os outros. Então isso significa que o F1, nesses casos, não é uma 
barreira para disseminação. Atrapalha um pouquinho mas não é barreira. Isso significa 
que os genes vão escapar, e depois, na natureza... Mas aí vai depender do caso. Então 
vamos tomar o seguinte cenário: um gene de resistência a herbicida passa para uma 
planta daninha. Se ela vive num campo cultivado, ela vai se dar bem porque ela é 
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resistente a herbicida. Agora, se um gene de resistência a herbicida cai numa planta que 
não era daninha, que não está na área de cultivo, pode ser que não aconteça nada para 
ela. Ela vai ter uma pequena penalidade: vai ter que produzir mais proteína. Agora, se for 
o gene do Bacillus thuringiensis e se há um inseto que vai comer aquela plantinha, a lagarta 
que comer vai morrer e vai deixar menos filhos que a vizinha dela. Então tu vais alterar a 
dinâmica da população. Então os efeitos vão depender do gene. 
 
Avaliar risco em transgênico parece ser muito difícil. As variáveis são inúmeras. 
Nodari: Exatamente. E as implicações são grandes. O problema é que nós não 
podemos generalizar, porque o estudo feito com uma planta talvez não sirva para outra, 
por causa da natureza do gene. Tem dois princípios fundamentais na análise de risco que 
devem ser levados em consideração. O primeiro é “caso a caso”; o segundo é “passo a 
passo”. Primeiro, [a planta testada] sai do laboratório, vai para casa de vegetação, para o 
campo. Depois vai para a estação experimental; sai dali e vai para uma maior. Mas não 
pode se passar de uma [etapa] para outra enquanto não houver confiança. Alguns testes 
vão ter de ser feitos no início e outros lá no final. Agora, isso vai custar dinheiro, vai 
custar tempo. É difícil. Outra questão: quando você insere um gene na natureza... Veja 
bem: uma planta tem dois ou três trilhões de células e cada célula tem duas cópias desse 
gene. Um hectare de soja, por exemplo, tem 300 mil plantas. Se tu plantar em cinco 
milhões de hectares, quantas cópias são? Você colocou um número absurdo de cópias 
desse gene na natureza, que não estava nessa magnitude de ocorrência.              
 
Em determinado ponto do noticiário que analisamos em nossa pesquisa faz-se 
referência à “possibilidade de liberação na atmosfera de novos microorganismos 
potencialmente letais”. O que seria isso? 
Nodari: Isso pode ser uma recombinação de vírus. É um caso muito raro, mas veja 
bem: você coloca em uma planta seqüências de [DNA de] bactérias e vírus; na hora em 
que essa planta for atacada por bactérias e vírus, tu já tens o DNA deles ali também e 
isso aumenta a recombinação. Já tem trabalhos científicos comprovando que existe 
recombinação com vírus. Então é possível. Eu acho que seria um evento 
extraordinariamente raro. Num indivíduo, foram identificadas várias cepas diferentes do 
vírus HIV. Você tem moléculas que são feitas de RNA, que é muito mais sujeito a erros 
na replicação do que o DNA. Porque o DNA é uma molécula quase morta, tanto que 
nós extraímos, purificamos, cortamos, colamos, e mandamos sintetizar o DNA, cinco ou 
seis pedaços juntos. E funciona. Mas com RNA tu não fazes isso. Mas o RNA é o 
mecanismo mais rápido da evolução, é o que aceita mais erros. Por exemplo, de 10% a 

 181



15% dos genomas de plantas, em algumas até 20%, é seqüências que foram introduzidas 
por retrovírus. Então essa atividade genômica do vírus em RNA hospedeiro é muito 
comum. De uma maneira totalmente descontrolada. Mas, na verdade, o vírus não 
deveria ser definido como um microorganismo.  
 
Quais análises de risco podem ser feitas sobre o milho alterado pela introdução 
do gene Bt?   
Nodari: Eu acho que a gente conhece o Bacillus turingiensis há mais de cem anos. É uma 
bactéria que tem dezenas de genes que produzem toxinas. E essa bactéria produz toxina 
para se defender dos fungos, de outras bactérias. Se alguém chega perto, tem aquela 
toxina e ele [o predador] morre. O homem descobriu isso e fez um inseticida a partir disso. 
Você cria esse bacilo e isso é vendido como um inseticida biológico. Você espalha aquele 
pó em cima das folhas e as lagartas que vão comer ali vão morrer. Mas aquilo se degrada 
com a luz, com a temperatura, a chuva leva. E quando você [humano] vai comer não tem 
mais nada [do inseticida]. Na produção agroecológica isso é usado muito freqüentemente. 
Mas aí as empresas vêm, pegam o gene, inserem dentro da planta [por transgênese] e a 
planta passa a produzir a toxina que é base do inseticida. Então, em vez de o agricultor 
jogar o inseticida na planta, a planta produz o inseticida. Então essa toxina vai bagunçar 
com a vida de todos os insetos a quem ela prejudica. Outro problema é o seguinte: uma 
planta de milho, uma planta de soja ou de algodão que tenha esse gene vai excretando-a 
toxina nno solo. E as outras bactérias que vivem no solo? Então ela está funcionando 
como um bacilo no solo, está produzindo toxina ‘adoidado’. O que vai acontecer com os 
outros organismos da biota do solo? Nós temos a maior micro-biota de solo do mundo, 
a mais rica. E nós temos fungos que vivem no solo e são benéficos para as plantas.    
 
E sobre a possibilidade de alimentos transgênicos causarem alergias em 
consumidores humanos? Diz-se que a recombinação genética poderia gerar 
efeitos imprevistos, que se manifestassem, por exemplo, na forma de novos 
alérgenos desconhecidos. Isso procede? 
Nodari: Não só essa recombinação mas o fato ser uma nova proteína a entrar na cadeia 
alimentar. Isso, por si só, já tem algum risco de alergia. Porque, veja bem: o organismo 
humano e o alimento são um processo co-evolutivo. Você veja que muitas pessoas não 
conseguem tomar leite. Os orientais não têm nem a enzima que degrada o leite. Porque 
o gado foi o último animal a ser domesticado pelo homem, ele faz parte da história 
recente da alimentação humana. Então as pessoas que não têm o gene que degrada a 
lactose têm dificuldade para beber leite. Se o homem se alimenta de tais e tais alimentos, 
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é porque ao longo do tempo nós fomos acostumados a eles. A maioria das plantas que 
geram alimentos produz toxinas ou outras moléculas para se defender dos insetos. 
Então, qualquer nova proteína que você introduza na alimentação humana é um risco. 
Além disso, você não sabe como ela se expressa num organismo ou em outro. Ela pode 
se expressar de maneira diferente da que você estudou, na bactéria. Porque a bactéria 
tem um mecanismo de expressão gênica de procarioto. Então se esse gene é colocado na 
planta na planta, ele pode se expressar de forma diferente.  
 
 
Mas isso não pode ser testado em laboratório? 
Nodari: Mas não há muitos estudos. Geralmente, estuda-se a proteína purificada. Há 
poucos estudos que envolvem a proteína expressa pela planta.  
 
Quer dizer que não há um controle da forma com que se expressa essa proteína.          
Nodari: Nós não temos dados. Pode haver para 1%.  
 
Então não se pode generalizar a questão partir dos dados que existem. 
Nodari: Não. Nós vamos ter transgênico que não produz proteína, vamos ter 
transgênico que produz RNA. Então são possíveis as recombinações.  
 
E até que ponto é possível aferir a estabilidade do transgene no organismo 
receptor? Qual o risco associado à transferência de fragmentos imprevistos de 
DNA?    
Nodari: Bom, os estudos de estabilidade são demorados. Há que se estudar, por 
exemplo, várias gerações para ver se o inserto que está dentro está no mesmo lugar; 
segundo, se ele está se expressando da mesma maneira; terceiro, se ele não está afetando 
a expressão de outros genes. São estudos demorados. 
 
Mas esses estudos são conclusivos?  
Nodari: Na verdade, isso precisaria de um tempo maior de estudos. Agora, com um ano 
ou dois, são absolutamente inconclusivos. Por isso tem que haver testes de longa 
duração.  
 
Então os estudos para essas liberações de transgênicos que já houve em vários 
países não podem ser considerados conclusivos?  
Nodari: Não.  
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A idéia de precisão e controle sobre a biotecnologia é muito usada como 
argumento para defender a tese de que as plantas transgênicas sejam seguras. 
Diz-se, por exemplo, que não existe controle sobre as modificações realizadas 
por hibridação e outros meios tradicionais, enquanto no processo de transgênese 
seria possível saber, com precisão, qual o gene a ser introduzido e como ele irá se 
expressar. Esse argumento é, então, falso?    
Nodari: Totalmente. É que um [processo] é patenteado e outro não. Esse gene que será 
colocado, ele é conhecido. [Sobre isso estou] totalmente de acordo. [Sobre o processo ser] 
preciso? Negativo.  
 
Não se sabe em que ponto do DNA o gene vai entrar?  
Nodari: Não. Tu não sabes nem se vai perder uns pedaços. E tu não sabes nem quantas 
cópias serão.introduzidas. 
 
E os testes para aferir isso, como o senhor disse, em curto prazo não são 
conclusivos.  
Nodari: Outra questão: você tem que gastar um dinheiro enorme para saber quantas 
cópias tem no genoma. Precisa seqüenciar partes, vai gastar muito dinheiro e muito 
tempo para saber quantas tem. Miais uma questão: um pedacinho daquele [de DNA] 
pode cair numa região regulatória e pode turbinar um gene ou pode desligar aquele gene. 
É um tipo de efeito colateral. E tu não sabes o que vai acontecer com aquilo. Esse 
negócio de precisão não existe. Precisão seria assim: eu tenho 50 pares de bases, vou 
inserir em tal lugar [do DNA receptor] de uma vez só. Isso ainda não existe.  
 
E nem testes conclusivos de curto prazo? 
Nodari: Não. Tem gente trabalhando e o pesquisador que descobrir isso vai ganhar um 
prêmio. Aí sim se poderá dizer que tem precisão, que tem controle da inserção. [Por 
enquanto] também não existe controle nenhum da expressão.  
 
O mesmo gene se expressa de maneiras diferentes?  
Nodari: É. Pegue todos esses genes que tem por aí, o milho Bt transgênico da 
Monsanto diferente de milho Bt de outras empresas. As regiões do genoma têm suas 
peculiaridades. Às vezes [o transgene] entra numa seqüência regulatória e, em vez de [a 
planta] expressar ‘x’ moléculas por segundo, é expressa outro valor, ‘y’. Depois que o 
homem juntou a célula vegetal com a construção para uma entrar na outra, ele não 

 184



controla mais nada, é puro teste de acerto e erro. Tanto é que se tu pegar um processo 
na CTNBio [Comissão Técnica Nacional de Biossegurança], o relator fala assim: “o evento 
T186...” Ora, se é o 186, o que aconteceu com os outros 185? O que aconteceu com os 
outros que vêm depois?  
 
Mas todas as plantas de cultivo comercial seriam derivadas dessa que deu certo. 
Nodari: Mas o problema é que você não evita, na natureza, esses re-arranjamentos 
naturais. Um ou outro re-arranjamento vai ocorrer.  
 
Em que se fundamenta esse conceito de equivalência substancial? Isso garante 
segurança alimentar? 
Nodari: Eu começaria procurando essa questão num dicionário. Se tu fores lá no 
dicionário e procurar saber o que é “equivalente”, tu vais ver que já são coisas diferentes, 
já não são iguais. [A equivalência substancial] é um conceito usado dentro da organização de 
cooperação econômica dos países europeus e é para dizer o seguinte: dois quilos de soja 
valem tantos quilos de ácido salicídico. É equivalência de coisas diferentes que têm o 
mesmo valor. Então já não são iguais. O segundo ponto é que o conceito de 
equivalência é usado no seguinte sentido. Pega-se a soja e mede-se o teor de ácido, teor 
de cinza, teor de glicídios, lipídios, aminoácidos etc.. Daí pega-se o transgênico para ver 
se está dentro do intervalo de variações para estas características entre as variedades de 
soja. 
 
Então aquela possibilidade de um rearranjo na célula transgênica causar um 
novo alérgeno não está prevista na equivalência substancial? 
Nodari: Não.   
 
Ou seja, eles podem ser considerados substancialmente equivalentes e mesmo 
assim haver o risco de um alérgeno. 
Nodari: O conceito de equivalência substancial tem sido usado em substituição a um 
processo científico de longo prazo. Os que defendem a segurança dos transgênicos com base no 
conceito de equivalência substancial  querem fazer no varejão. Mas o problema é lá no 
começo, no gene. Se o transgênico provoca alergia, não importa se o teor de proteína, de 
cinza é diferente. Existe  um artigo publicado na Nature, que eu posso te mandar, 
detonando essa questão de equivalência substancial.       
 
Em setembro de 1999, a CTNBio reconheceu ter tomado uma decisão de 
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dispensar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a liberação de uma 
variedade transgênica com base na opinião pessoal de seus membros. Havia uma 
prerrogativa jurídica para isso. Como o senhor avalia essa postura da comissão 
do ponto de vista científico? 
Nodari:  Totalmente equivocada. Por dois motivos. Primeiro, porque se é uma 
comissão técnica, científica, ela tem que se basear em dados. A rigor, eu acho que 
cientista não pode dar opinião. Cientista tem que dizer o seguinte: eu fiz um teste e deu 
isso. O problema não é mais dele, o problema é da sociedade que vai usar aquele dado. 
Agora, se ele está numa comissão... não pode opinar se bom ou se é ruim. Cientista deve 
olhar dados. Não tem dados? Manda buscar dados. Neste caso, comete-se o seguinte 
sacrilégio científico: foi tomada a ausência de evidência, porque não havia testes, como 
evidência de ausência. Se um aluno usa isso como argumento em sala de aula, ele é 
reprovado.   
 
Aliás, o ex-ministro da Agricultura Pratini de Moraes chegou a dar uma 
declaração, publicada em “O Estado de São Paulo”, onde considera que os 
alimentos transgênicos são isentos de risco à saúde porque diversos exames 
teriam sido feitos sem que nada tivesse sido constatado. Do ponto de vista 
científico, a não constatação de problemas representa ausência de problemas? 
Nodari: De novo é mesmo problema. Ou seja, ele tomou a ausência de evidência como 
evidência de ausência. Por que? Veja bem: se tu fazes um teste, com quatro semanas, 
com dez ratinhos, dando a proteína purificada de bactéria – não aquela da soja – e não 
analisa o fígado do bichinho, é um meio teste. O ministro da agricultura tem razão [ao 
dizer que] foram feitos testes. Agora, que testes? Então não adianta dizer que foram 
feitos. Precisa ver qual é o dado. Olha: “não teve função hepática alterada, foi feito por 
tanto tempo, com tantos animais etc.” Fez teste? Fez. Mas insuficiente. É aquela coisa 
do delegado de polícia procurar o ladrão numa casa e parar no primeiro quarto.  
 
 
Ao longo do debate sobre transgênicos são citados casos em que dados de 
pesquisa científica teriam sofrido interferência para serem moldados aos 
argumentos de organizações contrárias ou de empresas interessadas nessa 
biotecnologia. Citam-se, por exemplo, esquemas de troca temporária de cadeiras 
entre membros de agências regulatórias do governo norte-americano e 
funcionários de empresas de biotecnologia. O funcionário sai da empresa, 
ingressa na agência, dá um parecer como técnico do governo e depois é re-
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contratado pela empresa.  Como é isso? Até que ponto interesses políticos, 
ideológicos, comerciais podem intervir na confiabilidade do conhecimento? 
Nodari: Sim, se tu quiseres eu te mando um monte de nomes. No caso dos Estudos 
Unidos, a Linda Fisher, que agora é diretora da EPA [agência de proteção ambiental do governo 
dos EUA], trabalhou muitos anos na Monsanto, ela ajudou a gerar os transgênicos.  
 
[Carvalho volta ao recinto da entrevista] 
 
Eu queria perguntar também se é possível conseguir uma melhoria nutricional 
de certas populações com grãos transgênicos enriquecidos com nutrientes, como 
o arroz transgênico que produziria betacaroteno, que está relacionado à vitamina 
A? 
Nodari: Aí é o seguinte: quiseram mostrar para o mundo que transgênico não é só para 
a empresa vender venenos, químicos. É uma vitrine.  
 
Por isso a Monsanto abriu mão da patente? 
Nodari: Mas existem setenta patentes, que pertencem a pelo menos 32 instituições ou 
universidades diferentes. 
Carvalho: Provavelmente, para você ter o aporte de vitamina A que você precisa por 
dia, você tem que comer uns três quilos de arroz.  
Nodari: Mais do que isso: por que é que o africano vai comer arroz? Ele está comendo 
mandioca. A base alimentar do africano hoje é mandioca. Aliás, tem mandioca nativa do 
Brasil, a mandioca amarela, que é mais rica em betacaroteno do que o arroz 
transformado.  
 
Pelo que estão falando, percebe-se que os senhores tendem a manter uma 
posição contrária aos transgênicos. Por que, então, tantos colegas seus, 
pesquisadores, vão em sentido oposto, sendo quase propagandistas dos 
transgênicos?         
Nodari: Porque eles pensam na tecnologia e não nas implicações.  
 
Como assim? Qual é a vantagem? 
Nodari: Você é jornalista, está na área de jornalismo. Imagina o pesquisador que saiu 
daqui, mandado pelo chefe, para fazer doutorado em transformação genética. O que ele 
sabe fazer? Transformação genética. Ele aprendeu a técnica. Volta para o Brasil, o que 
ele vai fazer? Transformação genética.  
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É uma reserva de mercado, então? 
Nodari: Pior que isso. O cientista não pode inserir uma técnica debaixo do braço e sair 
para resolver problemas. Ao contrário, ele deve fazer uma pergunta e decidir qual técnica 
deve usar para resolver o problema. Eu não tenho dúvida de que essa técnica [do DNA 
recombinante] pode ser usada para resolver problemas. Aliás, já resolveu um: o da insulina 
[através de bactérias transgênicas que funcionam como biorreatores produtores de insulina]. Mas não é 
porque um projeto deu certo que tu vais usar ela para qualquer coisa. Essa é a diferença 
de você ir fazer um doutorado numa área de conhecimento em que tu estudas a Filosofia 
da Ciência daquela área de conhecimento – você sai um pensador na área de 
conhecimento – e de um pesquisador que aprende como ninguém – e só ele sabe – a 
transformar mamão. Daí o pesquisador volta e tem que transformar mamão.  
Carvalho: E quando alguém começa a acusar que mamão não deve ser transformado, 
isso responde o que você perguntou. Porque eles [pesquisadores de transgênicos] estão 
acuados, são acusados. Então eles não estão propagandeando. Estão se defendendo 
também.  
 
Mas vocês são incondicionalmente contra os transgênicos ou há algum caso... 
Nodari: Eu não sou incondicionalmente contra. Aliás, eu não sou contra a 
biotecnologia. É que com alimentos nós temos que ter um cuidado tão grande quanto 
com a saúde. Quando a insulina foi lançada foram feitos todos os testes. E tem uma 
diferença: a insulina não é transgênica. A bactéria que produziu a insulina é que é 
transgênica. A insulina é um gene humano. Ela é uma proteína muito mais nativa do que 
modificada.   
   
O senhor acredita que, em um futuro próximo, vá haver uma metodologia 
apropriada, segura, para se testar transgênicos? 
Nodari: A tecnologia sempre avança, a ciência sempre avança. Nós temos avanços 
notáveis nos últimos tempos. Mas para os efeitos de longo prazo, não dá. Veja o caso 
dos agrotóxicos. As empresas vieram aqui, conversaram, foram nas universidades, deram 
um dinheirinho. Só depois se descobriu que aquilo dá câncer, atrofia muscular.  
 
Em sua palestra o senhor falou sobre incertezas relacionadas ao resíduo de 
herbicidas que, com as plantas transgênicas resistentes, passaram a ser aplicados 
de forma indiscriminada sobre as plantações. 
Nodari: A pergunta é: qual é o resíduo que tem esse produto no grão? Já falei isso várias 
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vezes, inclusive para o Marcelo Leite [editor de ciência da Folha de S. Paulo]. Ele nunca pôs 
uma linha sobre isso. 
Carvalho: Rubens, você faz pesquisa em quê? 
Nodari: Faço com mapeamento genético. Agora estou fazendo com seqüenciamento de 
DNA.  
Carvalho: Quando você emite essas opiniões todas você está se baseando em coisas que 
você estudou. Mas não é baseado em dados de pesquisa específicas que você tenha feito, 
não é? 
Nodari: Não, porque eu não consigo sementes para fazer. Esse é o único problema. Só 
tenho algumas coisas que eu fiz, algumas visitas a campo. Porque se eu pedir sementes 
para as empresas elas não me dão sementes. Elas não estão a fim que eu faça teste. 
Agora eu já tenho CQB da CTNBio e estou montando um laboratório. A partir do ano 
que vem vou insistir de novo e, se eu não conseguir sementes, vou realizar os estudos. 
 
Mas quem pesquisa então sobre biossegurança, estabilidade gênica? 
Nodari: No Brasil,poucos. 
Carvalho: Deixe-me explicar minha pergunta. É que ele [Francisco Belda] fica achando 
que todo mundo que se pronuncia na imprensa se pronuncia a partir de pesquisas que 
ele [o pesquisador] faz e foi consultado como cientista pelo que fez. Eu estou tentando 
mostrar que todo muito dá palpite sobre coisas que leu.  
Nodari: Eu estou cada vez mais rigoroso quanto às minhas opiniões. Coloco todas as 
fontes.  
 
E sobre as pesquisas no Brasil.   
Nodari: Existem algumas, mas eles não publicam por alguma razão que desconheço. 
 
Há um teórico do conhecimento chamado Gaston Bachelard, que afirma, em 
uma de suas obras, que há duas zonas nas quais são feitas as pesquisas 
científicas: a zona de afirmação e a zona de negação, uma para confirmar e outra 
para contradiz um conhecimento prévio. A impressão que eu tenho é que as 
pesquisas com transgênicos têm se dado muito mais na zona de afirmação que 
na zona de negação desse conhecimento.  
Nodari: Exatamente. existe muita pesquisa no Brasil em termos de desenvolvimento de 
transgênico. Pesquisa de biossegurança não. Veja o caso da Embrapa [Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, ligada ao Governo Federal]. A Embrapa tem dois contratos com a 
Monsnato. Num deles a Monsanto cedeu aquele gene de resistência ao glifosato. A 
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Embrapa está transferindo para suas variedades o gene da Monsanto. E no artigo 8o – se 
tu quiseres eu te mando – tem uma clausula de confidencialidade. Não se pode divulgar 
nada. Agora veja: nós estamos num país onde uma empresa pública faz um acordo com 
uma empresa privada e a impede de divulgar os resultados. E a EMBRAPA é uma 
empresa de pesquisa!  
 
Empresas que vendem sementes transgênicas não fazem pesquisa de 
biossegurança? 
Nodari: Fazem algumas.  
Carvalho: A indústria do cigarro não faz pesquisa para saber se dá câncer? Se eu fosse 
eles, eu faria e esconderia os resultados.  
Nodari: Mas ocorre o seguinte: eu concordo que existe alguma pesquisa. Quando eu 
falo que não há é porque não há no volume que seria necessário. A Monsanto fez um 
contrato com a Embrapa e eles fizeram vários estudos. Um professor da UNESP 
[Universidade Estadual Paulista] que ao mesmo tempo era membro da CTNBio e dava 
consultoria para a Monsanto. Isto está escrito no processo da empresa que se encontra lá 
na CTNBio.  
Carvalho: É normal isso.  
Nodari:  Um outro professor, da ESALQ [Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
USP, em Piracicaba] escreveu um parecer, que foi anexado a um processo enviado a 
CTNBio, que inclui o seguinte: a probabilidade de migração gamética – que é a mesma 
coisa que fluxo gênico e contaminação – é pouco provável em milho. Está escrito em 
relatório. Olha a linguagem científica desse professor titular da ESALQ. Tu achas que é 
pouco provável em milho, a ocorrência de fecundação cruzada?  
 
Precisaria ver a dimensão desse pouco provável, não?  
Nodari: Não tem nenhum valor numérico relacionado! Se você monta um laboratório 
para fazer transgênico, qual é a tua expectativa para daqui a quatro ou cinco anos? Que o 
teu transgênico seja usado por alguém. Quanto tu publicas um trabalho científico, 
alguém vai ler, aquilo vai ser usado. Com transgênico é a mesma coisa. Se tu estás no 
ramo de transgênicos, tu não vai defender a tecnologia? Tem a fonte financiadora te 
cativando. 
 
Então relações sociológicas interferem na confiabilidade do conhecimento 
científico? 
Nodari: Não. Veja bem: isso não quer dizer que  não se desenvolva o transgênico. Uma 
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coisa é desenvolver e disponibilizar  dados gerados. Outra coisa é não se preocupar com 
os efeitos, que é a questão da biossegurança. Separe a biotecnologia da questão da 
biossegurança. Biotecnologia vem antes de biossegurança. 
Carvalho: Tem que separar resultados de pesquisa das opiniões que ele [pesquisador] dá 
para a imprensa. Entendeu?  
Nodari: E de biossegurança. Porque esse não é um problema da área dele.  
Carvalho: Você vê o caso do Rubens [Nodari]. As coisas sobre as quais ele opina não 
são as coisas que ele pesquisa – era isso que eu quis te mostrar. Mas não significa que 
não sejam verdadeiras. Estão fundadas em citações de trabalhos de outras pessoas e de 
interpretações. Francisco, o meu papel não é fazer pesquisa. Eu não tenho dinheiro, nem 
tempo, nem talento. O meu papel é ser – e eu sou – atualizadíssimo em assuntos de 
rotulagem e vigilância sanitária. Porque eu leio tudo que acontece no mundo inteiro.  
Nodari: E eu leio tudo que acontece de efeito ambiental 
Carvalho: Então você tem dois especialistas de nível internacional – não porque 
produzem esse conhecimento exatamente, mas porque lêem tudo o que os outros 
produzem e têm um certo filtro para interpretar. E essa é a comunidade científica 
brasileira, que tem alguma independência, porque o resultado não é meu, eu não vou 
brigar pelo resultado, eu não preciso dele para me promover. Eu vivo da interpretação 
dele. Eu sou um conferencista, um articulista. Mas não sou esse cientista nessas áreas 
porque ninguém vai ser no Brasil. E eu queria fazer um comentário sobre outra coisa 
que você disse, da pesquisa a favor, da pesquisa pró. Por que eu haveria de fazer 
pesquisa contra a sacarina? Eu vou fazer pesquisa a favor do uso da sacarina, quantos 
por cento, como é que faz para ficar mais doce, outros produtos que eu posso usar, vou 
desenvolver produtos usando a sacarina. Quando é que eu faria pesquisa contra a 
sacarina, testar uma hipótese contrária à sacarina? E quem é que vai patrocinar? Existe 
essa pesquisa? Existe. Não é a Anvisa [agência brasileira de vigilância sanitária], nem o CNPq 
[Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento], nem a CTNBio. Quem vai patrocinar isso 
sabe quem é? O aspartame, a Monsanto. Ela vai dizer pra mim: essa sacarina é muito 
barata, dominou o mundo; nós temos que ‘queimar’ ela para poder vender aspartame, 
que é mais caro. Quem é que criou todo o conflito do bromato de potássio no pão no 
Brasil? Foi o Procon [organização de defesa do consumidor]? Quem criou toda a polêmica foi a 
Roche [indústria de farmacêutica transnacional]. Porque a Roche queria vender um outro 
aditivo no lugar do bromato de potássio. O governo nunca analisou o bromato no pão. 
Não será o Greenpeace [organização não-governamental ambientalista] quem vai fazer a 
análise. Eles não analisam nem se tem bromato no pão, nunca analisaram. A Roche 
pegou o pão, mandou para a Suíça, veio com as análises provando que tinha bromato no 
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pão. Fez um dossiê, mandou para o governo, chegou na mídia, chegou na imprensa. E 
vem a análise do discurso: bromato é palavra muito legal, curtinha, bonitinha, todo 
mundo decora. Não é complicado. Daí houve uma série de conjunções e a coisa 
explodiu. Mas quem patrocinou tudo foi a Roche. Aí tinha alguém contra o bromato. 
Era um concorrente. Fora disso, não vai acontecer é nada. Não se analisa nada no Brasil. 
O governo não analisa nem se tem iodo no sal, que é uma campanha de prevenção 
[inaudível]. Vai analisar transgênico? Quem analisa é o Greenpeace, que fica pegando 
caminhão suspeito de transportar transgênicos. O dia em que se liberar [o cultivo de 
transgênicos no país] não se analisa isso nunca mais.      
      
Uma percepção que eu tenho, levando em conta todas essas nuances, é que 
imprensa tratou o assunto de forma muito generalista, enquanto há tantas 
variáveis... 
Nodari: Opinativa! Tratou com mais opinião do que com informação. Aliás, 
desinformou o cidadão, porque não deu conceitos claros.  
Carvalho: Eu concluiria o seguinte: que a imprensa teve o trabalho de registrar o 
pensamento e os interesses sobre transgênicos no Brasil. Em nenhum congresso, em 
nenhum seminário, em nem artigo consegue-se chegar a um consenso. E hoje isso não é 
um debate científico, é um debate jurídico-comercial. E as partes se comportam como 
advogados. O advogado sabe que o réu matou a vítima, mas, mesmo sabendo disso, ele 
procura argumentos que possam servir de defesa. Então a questão dos transgênicos é 
uma questão jurídica, administrativa, política, onde, como em muitos outros assuntos, a 
ciência entra como um dos argumentos e é manipulada da maneira que puder, por ambas 
as partes em prol de sua causa jurídica. E a imprensa não teve a sensibilidade, o interesse 
e a capacidade de buscar dizer isso para o público e de buscar investigar os atores 
envolvidos de maneira a identificar seus interesses, a destacar suas contradições. Pelo 
contrário, a imprensa acentuou essa confusão ao aceitar dar destaque para especialistas 
em genética dar entrevista sobre meio ambiente, para especialista em biobalística dar 
entrevista sobre a fome na África. Confusão generalizada. A imprensa não soube 
identificar interesses e ser analítica e crítica como ela é em tantos outros assuntos do 
cenário nacional, como ela é em economia, como ela é em futebol. Tem lá um caderno 
especializado em futebol, ele interpreta as táticas, quem mente, quem não mente, quais 
são os interesses do Ricardo Teixeira [presidente da Confederação Brasileira de Futebol] com a 
Coca-Cola, com o Romário, com a Antártica. Em transgênico não aconteceu isso. Então 
não existe imprensa analítica em transgênicos. Existe somente um serviço de divulgação 
de press release.  
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Nodari: Tem uma outra coisa. Na questão dos transgênicos não é a ciência que vai 
decidir. A ciência pode contribuir para a decisão, mas a decisão de uma sociedade é 
sempre política.  
 
Mas uma questão anterior é saber se a informação divulgada no jornal – e que 
vai, em parte, motivar essa decisão – está correta. 
Nodari: Como é que a informação vai ser correta se tu não tens o dado? 
Carvalho: Muitos mentem para a imprensa porque se trata de uma guerra. Há uma 
guerra e a imprensa está a serviço da guerra. E a guerra é uma guerra de percepções.  
Nodari: São dois pontos fundamentais: interesses e ignorância. 
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rofessor, o senhor é autor de uma tese de doutorado sobre jornalismo cientifico, 
uma tese pioneira que trabalha o conceito de dependência. Eu queria que o 
senhor explicasse um pouco, brevemente, esse conceito. 
Na verdade, se a gente for voltar para trás vai perceber que lá no Congresso Brasileiro de 
Jornalismo Científico de 1982 já havia uma comunicação minha, um trabalho meu, que 
era sobre a função política-ideológica do jornalismo científico. Vinte anos depois a gente 
continua preocupado com o fato de que é uma decisão nossa, do jornalismo científico, 
por alguma coisa que nos impõe o jornalismo. Essa é a discussão agora também. Nós 
fomos escolhidos para cuidar da divulgação daquilo que seria considerado o aspecto 
técnico, da competência técnica, da qualidade da informação, e parece que pouco a 
pouco fomos tirando do nosso discurso o aspecto político e outros tipos de 
considerações. Isso tem esvaziado bastante o jornalismo científico e tem feito com que a 
gente não compreenda algumas questões que são fundamentais, por exemplo, a questão 
dos transgênicos. A questão dos transgênicos é uma questão multi, é uma questão do 
ambiente, é uma questão da saúde, é uma questão política, é uma questão econômica, é 
uma questão social, é uma questão cultural. Na medida em que você esvazia a cobertura 
sobre transgênico na mídia, na área de ciência, para a vertente ser essencialmente técnica, 
você não consegue entender o que está acontecendo. 
 
No caso da cobertura sobre transgênicos no Brasil o senhor acha que houve esse 
esvaziamento? 
Não, não houve esse esvaziamento. Há uma tentativa de reduzir isso ao técnico porque 
aí você deixa de ter aquela existência que nós temos em função do ambiental, em função 
da segurança alimentar, em função do que talvez seja o mais importante que é a questão 
econômica, que é a questão da opção pelo transgênico ou pelo não-transgênico. É uma 
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coisa que incomoda brutalmente os países produtores, sem ser o Brasil. Porque nós 
somos o maior produtor não transgênico e essa opção do não-transgênico passa a ser 
preocupante para quem produz transgênico, porque nós podemos ficar com um nicho 
no mercado que é enorme, porque a resistência ao transgênico em alguns países é muito 
grande. Então, quando a gente tenta reduzir a discussão dos transgênicos ao aspecto 
meramente técnico do aumento da produtividade, de uso menor de insumos como, por 
exemplo, agrotóxicos etc., a gente está deixando de lado outras questões que são 
fundamentais, como a questão de política internacional, a questão econômica, a questão 
da segurança alimentar etc. Eu acho que, no Brasil, até porque boa parte das fontes que 
têm se pronunciado sobre isso não são especificamente da área técnica, científica, a 
gente não deixou que esse debate se esvaziasse. Talvez por isso essa resistência, essa 
discussão mais ampla, com o Greenpeace, IDEC etc. As coisas não aconteceram com a 
rapidez que o próprio governo brasileiro, comprometido com isso, e os próprios 
produtores de transgênicos têm conseguido em outros lugares. Na Argentina foi mais 
fácil, nos Estados Unidos foi barbada, mas no Brasil isso não aconteceu porque houve 
uma resistência das entidades ambientalistas, de defesa do consumidor, mesmo o pessoal 
da área de ciência comprometido com o meio ambiente em particular. 
 
Ou seja, essa resistência não partiu do jornalismo, o jornalismo reagiu a essa 
resistência. 
Reagiu, mas entendeu isso. Em algumas áreas menos do que a gente gostaria. Por 
exemplo, na área de economia há uma tendência a encarar como se fosse um atraso 
nosso, um obscurantismo nós não percebermos a importância dos transgênicos, talvez 
por essa má informação. Mas houve essas leituras múltiplas dos transgênicos e isso 
certamente explica a resistência que temos tido. Porque é mais fácil quem decide em 
Brasília, os parlamentares, os participantes de comissões, perceberem essas outras 
questões que não são eminentemente o científico, ou de saúde ou de meio ambiente, do 
que entenderem o científico propriamente dito. E aí, evidentemente, o pessoal favorável 
aos transgênicos levou desvantagem porque esse debate está sendo travado por gente 
que está levando em conta outros critérios que não seja aquele puramente científico, 
puramente técnico. Isso é bom, até agora tem sido bom. 
 
Esse engajamento do noticiário não levou, por outro lado, a um certo 
maniqueísmo, uma tendência de se afirmar que transgênicos são ‘bons’ ou que 
transgênicos são ‘ruins’ sem uma análise mais profunda das variáveis que 
envolvem a questão? 
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Com certeza isso aconteceu. Talvez tenha sido estratégia de quem era contrário, de dizer 
“existem os favoráveis por esse motivo – são a Monsanto etc. – e nós somos contra por 
isso, por isso e por isso”. Não sei se a gente facilita na hora do debate ao criar um lado 
‘sim’ e um lado ‘não’, mas isso é prejudicial do ponto de vista do próprio debate 
científico. É prejudicial porque certamente as coisas não são nem lá nem cá, nem tudo é 
o céu nem tudo é a terra. Existe uma questão importante na discussão sobre 
transgênicos que foge desse foco e que é o problema da Monsanto, da soja transgênica. 
Existe uma discussão de que essa tecnologia dos transgênicos é uma coisa que tenha 
benefícios importantes. Em principio ela não é condenada definitivamente, o que se faz 
mais é uma cautela com a introdução disso. Mais estudos, mais tempo, e não uma 
negação porque é uma tecnologia condenável, execrável. Mas a mídia acabou refletindo 
de alguma forma esse embate, que acabou ficando bravo: o Brasil contra os transgênicos, 
a campanha do Greenpeace e o pessoal que é a favor dos transgênicos, que foi muito 
identificado com grandes produtores e com as empresas multinacionais. Acho que o 
debate se deslocou para isso, ficou esse debate meio maniqueísta mesmo e acho que isso 
foi prejudicial. 
 
Foi prejudicial no sentido de que esse debate sobre as implicações acabou 
distorcendo um pouco a análise técnica da questão? 
Porque a gente acabou percebendo as coisas como se fossem uma decisão que se pode 
tomar contra ou a favor da sociedade e não há meio termo. Mas na prática a posição 
melhor, a posição razoável, é que nós temos que cuidar para que essas coisas não sejam 
feitas de afogadilho, para que a gente tenha mais tempo, tipo uma moratória, para a 
gente discutir um pouco mais. E é verdade que o tempo que a gente estudou os 
transgênicos, nas pesquisas sobre transgênicos, que envolvem uma coisa complexa, o 
tempo foi pequeno. Essa pesquisa e essa aprovação estão sendo realizadas de uma forma 
muito mais acelerada do que acontece, por exemplo, na aprovação de um medicamento 
qualquer, em que você exige teste por muito mais tempo, ampliados, que levem em 
conta culturas diferentes, ambientes diferentes. Nós estamos, de alguma forma, partindo 
do pressuposto de que o que o norte-americano come não tem problema e que, 
portanto, está resolvido, sem levar em conta que é um processo muito mais complicado, 
muito mais íntimo, que mexe com a estrutura. Você, de alguma forma, vai se alimentar 
desses produtos e qualquer tipo de repercussão que isso possa ter pode talvez não ser 
percebida num tempo muito curto. O mal da vaca-louca demora vinte anos pra se 
manifestar e é alguma coisa assim. Quem garante que essas coisas não podem dar 
problema daqui dez anos, quinze anos? A gente deveria esperar um pouco antes dessa 
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disseminação brutal como, por exemplo, a de milhões de americanos. A gente acha que 
no fim das contas eles podem estar sendo cobaias mesmo, o tempo é pequeno. 
 
E essa incompatibilidade que parece ser inerente à divulgação científica entre o 
tempo da ciência produzir resultados conclusivos e o tempo do jornalismo, que é 
imediato. Isso acabou levando, no nosso modo de ver, à publicação de resultados 
parciais como se fossem verdades, ou pelo menos conclusivos. 
Interessou aos dois lados usar resultados parciais para garantir a sua versão. Então, 
qualquer resultado parcial, qualquer coisa talvez nem muito verificada que alguém possa 
ter dito, que houve um prejuízo ao meio ambiente, que uma lagarta qualquer morreu, 
que houve uma contaminação, é apropriado pelo pessoal que é contra os transgênicos. 
Qualquer pesquisa pequena que mostra que aumentou a produtividade de não-sei-o-quê 
é apropriada para quem é favorável aos transgênicos. No fim das contas, ninguém quer 
dar tempo ao tempo e certamente a pressa está muito mais do lado de quem quer 
imediatamente implantar isso. O que tem acontecido para as empresas de transgênicos é 
que quanto mais esse tempo de implantação e de aceitação demora, maior é o risco de 
essas coisas ficarem prejudicadas. Porque você tem investidores, você tem acionistas das 
empresas que, ao perceberem que essas coisas talvez não funcionam por muito tempo... 
Eles são muito sensíveis, começam a tirar o dinheiro. A Monsanto está em dificuldade 
há muito tempo e a gente imagina que, se isso não for resolvido em dois anos, boa parte 
dessas grandes empresas vai estar em maus lençóis. Porque é um dinheiro de investidor, 
é um dinheiro de acionista que, se perceber que esse negócio pode não dar certo porque 
a resistência no mundo é muito grande, vai pôr o dinheiro em outro lugar. E, depois, 
para trazer de volta esse pessoal pode demorar um pouco mais. E esse embate eu acho 
que prejudica de alguma forma, do ponto de vista dos objetivos, prejudica muito mais a 
indústria favorável aos transgênicos. Mas são eles também que têm forçado a barra 
porque essas coisas talvez devessem ser pensadas para uma negociação com cada caso 
por alguns anos, por uma tentativa de mostrar que há uma segurança com respeito a 
isso. Essas coisas foram feitas após a aprovação de transgênicos no ambiente norte-
americano e a decisão das empresas multinacionais é que se os americanos estão 
comendo então está resolvido o problema. É que a discussão lá nos Estados Unidos se 
fez menor. A discussão nossa, européia e latino-americana, ou africana, ou asiática, é 
certamente maior do que a que ocorreu no mercado americano. Eles aceitaram de 
imediato, e tentaram justificar por uma questão de cultura. Eles gostam de tecnologia 
nova e acham que é uma tecnologia melhor, que tem tanto produto ruim e contaminado, 
essa idéia de que transgênico é limpo etc. No fim das contas eles assumiram isso de 
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imediato, e por uma certa truculência, uma certa visão que o primeiro mundo tem de 
achar que “se nós estamos comendo vocês obrigatoriamente têm que comer”. E isso não 
aconteceu. Eles não esperavam essa resistência nossa. E havendo essa resistência nossa a 
própria situação americana ficou difícil porque eles já estão comprometidos com os 
transgênicos. E essa discussão que ocorreu no resto do mundo fez com que países 
europeus importantes, mercados consumidores importantes e o próprio Brasil não 
aderindo a isso, houvesse uma alternativa. E isso incomoda. Bom, se a França, se a 
Inglaterra resolver não consumir a curto prazo soja transgênica e se o Brasil a curto 
prazo, a médio prazo, resolver não plantar soja transgênica, vai ter alguém que não quer 
soja transgênica e alguém que possa vender soja não transgênica. E aí esse ciclo. 
 
É um problema econômico fundamental. 
Eu acho que é um problema fundamental, acho que o problema é basicamente 
econômico. O resto vem como discurso, o discurso da produtividade, o discurso do 
meio ambiente, é alguma coisa que se somou. Na verdade há uma inspiração, o ânimo é 
absolutamente econômico. Resolvido o econômico, as outras coisas não vão ser 
debatidas mais. 
 
Eu trabalho um pouco com filosofia da ciência, tentando ver como certas 
concepções da atividade científica influenciaram o discurso do noticiário. Por 
exemplo, a idéia de que a ciência seja, em si, um fator de progresso, 
desconsiderando que os valores que fundamentam a idéia de progresso variam. 
Enfim, o senhor acha que parte do noticiário comprou essa idéia de que, no caso, 
a tecnologia transgênica é, em si, um fator de progresso para a sociedade 
brasileira? 
É, mas deu certo nos EUA e não deu certo em alguns países europeus, não deu no 
Brasil. Nós já temos no Brasil um espaço de reflexão com respeito aos impactos do 
progresso técnico, a gente já tem isso, a mídia já comprou isso também. Nós fizemos há 
uns três anos uma pesquisa sobre os transgênicos na mídia e mudou um pouquinho, 
mudou um pouquinho positivamente com respeito aos transgênicos. Mas você via que a 
maior parte dos jornais, sobretudo alguns eram absolutamente favoráveis a fontes 
contrárias aos transgênicas. A presença dessas ‘fontes não-transgênicas’ é maior na mídia 
do que a das fontes a favor dos trangênicos. Fala mais o Greenpeace, fala mais o IDEC e 
falam mais aqueles que são contra – até o príncipe Charles – do que talvez o pesquisador 
que é favorável, porque ele se sente um pouco inibido pra fazer isso. Ele percebe que a 
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praia ali é um pouco desfavorável. Ele tem que ser mais corajoso para ser a favor do que 
pra ser contra, porque a acolhida na mídia é menos favorável.  
 
Seria talvez para não criar atrito com a opinião pública? 
É, exatamente. Então criou uma situação complicada. Eu acho que é verdade que nós 
temos um ambiente na sociedade contemporânea de valorizar o progresso técnico, e 
cada vez mais. Tudo que é novo a gente tem que testar, assumir, incorporar. Mas no 
caso específico dos transgênicos, talvez por essa visão ambientalista, por esse problema 
da discussão ambiental, foi aí que brecou. Quase sempre a versão contrária se apóia no 
ambiente porque essa talvez seja a resistência maior que nós temos. Por exemplo, no 
Brasil a área ambiental, de jornalismo ambiental, é a mais mobilizada. Por isso, quando 
alguém de lá joga o aspecto técnico, nós puxamos o ambiental. E o ambiental é o 
argumento mais importante, até em termos de mídia, e a mídia também já tem essa 
consciência ambiental de achar, suspeitar que possa fazer mal. Todo mundo acha hoje 
que qualquer coisa faz mal, que o ambiente tem que ser preservado a todo custo e há um 
descompasso aí. Eu acho que o ambiente tem que ser preservado, eu acho que a gente 
tem que tomar cautela e a imprensa também acha isso. Então esse debate, pelo menos na 
mídia, em outros ambientes eu não sei, mas na mídia contou com a boa vontade da 
imprensa, dos profissionais de imprensa com respeito a essa versão ambientalista. 
 
Talvez tenha sido a primeira grande discussão que contemplou essa visão crítica 
do progresso da ciência. 
Eu acho que sim, acho que sim. Do ponto de vista de mídia brasileira sim. Ainda é o 
tema mais importante, nem o da clonagem, que está sendo pouco a pouco desmontada 
do ponto de vista daquela idéia de reproduzir clones humanos exatamente iguais. Com 
os transgênicos a resistência é maior. 
 
Até pelas implicações políticas, não? 
É, eu acho que foi maior. Governos estaduais como o do Rio Grande do Sul cerraram 
bandeira contra os transgênicos. Mas temos um grande produtor, que é uma alternativa e 
que não comprou ainda, e temos grandes consumidores que não compraram isso ainda. 
Isso é que incomoda quem apostou nisso [nos transgênicos], as empresas americanas, o 
governo americano etc. Ficou uma situação completamente desconfortável, que, se ela se 
perpetua ou se ela se estica, a situação é dramática porque as empresas de biotecnologia 
estão perdendo fôlego, pelo menos essas voltadas pra soja, para o algodão, para o milho, 
as grandes culturas. Elas estão numa situação de desconforto, de grande desconforto. 
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O senhor vê também alguma discussão, alguma implicação bioética relacionada 
à tecnologia transgênica e, se vê, ela foi ou não contemplada pelo noticiário?  
Não, ela não foi muito contemplada não. Foi um pouco de segurança alimentar, mas não 
chegou a ser uma discussão nesse nível. A imprensa basicamente ficou na questão 
ambiental, na resistência do ambientalista, na preocupação com o meio ambiente, um 
pouco de saúde, mas ainda menos da saúde. É que o aspecto da saúde você usa quando 
quer mobilizar a população como um todo – “você está comendo transgênico, você está 
comendo a comida Frankstein” – porque tem um apelo maior – “você está dando para o 
teu filhinho”, “a Nestlé está fazendo produto transgênico e você não está sabendo”, e 
tal. Mas a discussão grande na mídia ficou mais na questão ambiental mesmo. Porque 
tem uma simpatia do profissional de imprensa. É realmente muito difícil você encontrar 
um jornalista que trabalha com ciência que não tenha também essa relação de boa 
vontade com o ambiental. Nesse desequilíbrio entre o científico e o ambiental o 
ambiental é favorecido. O progresso técnico, na medida em que de alguma forma mexe 
com o meio ambiente, eu estou contra. Eu percebo, ao conviver com as duas listas de 
discussão, de  jornalismo científico e de jornalismo ambiental, que muitas das pessoas 
são as mesmas. Portanto há uma implicação grande entre os jornalistas científicos e os 
ambientais, até porque o ambiental, de alguma forma, é uma parte do científico. As listas 
se cruzam. E como quem cobria ciência também tinha esse pé no ambiental, isso 
dificultou para quem é favorável ao transgênico, porque esse parceiro já estava 
comprometido com a causa ambiental, e ele não traiu isso em geral. Difícil encontrar 
jornalista que tenha feito matéria sobre o transgênico que não tenha puxado esse lado 
ambiental e que não tenha utilizado isso até para poder ter uma matéria contrária ao 
transgênico. Acho que essa é a nossa herança, da formação do jornalista científico e 
dessa relação com o ambiental, e ela dificulta o trabalho a favor dos transgênicos. 
Enquanto não estiver resolvido tudo isso [a problemática ambiental] as coisas têm que ser 
feitas de sofreguidão porque as empresas de biotecnologia estão realmente em 
dificuldade. Eu acho que não vai ter saída. Por isso eu falei que foi realmente uma 
grande de resistência, e está continuado. Já está há alguns anos na mídia esse debate. Eu 
acho que atenuou um pouquinho, mas solidificaram também algumas posições em 
termos de representação no Parlamento, nas comissões, alguns governos estaduais. 
Muitos são da oposição, que já fecharam questão pra garantir. O Rio Grande do Sul 
fechou questão, o Rio de Janeiro, com a Benedita [da Silva, então governadora], fechou 
questão. Não sei o que vai acontecer e tenho certeza que isso piora com o Lula na 
presidência. 
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Piora por quê? 
A relação do o PT com os transgênicos é mais conflituosa do que a do PSDB. O 
ministério da agricultura atual, do Pratini [de Moraes], é absolutamente favorável. 
 
Tem uma posição clara. 
Clara e comprometeu a própria Embrapa. Na Embrapa, essa discussão é uma discussão 
dividida. A Embrapa tem um pessoal da pesquisa, que aposta no transgênico, e tem o 
pessoal do meio ambiente. A Embrapa tem uma unidade de meio ambiente aqui em 
Jaguariúna. Então essa discussão interna na Embrapa é muito grande. O governo 
resolveu como? Como o governo é favorável, no caso o Pratini estava comprometido 
com um grande produtor, o Pratini é favorável, ele é o ministro e a Embrapa se filia a 
[inaudível]. A ordem veio: bom, a Embrapa é do governo e a Embrapa só pode se 
manifestar favorável. E a Embrapa tomou uma decisão: lá só se manifestam os 
favoráveis, os não favoráveis na Embrapa estão proibidos de se expressar. Agora, isso 
certamente se complica com o PT [Partido dos Trabalhadores, que assumiu a presidência da 
república em 2003]. O pessoal da Embrapa que não é favorável aos transgênicos terá voz 
agora, disso eu não tenho dúvida. Embora eu ache – a gente estava até conversando isso 
ontem – eu acho que vai ser difícil o PT conseguir tirar dos grandes produtores, dos 
grandes exportadores, a Embrapa ou o Ministério da Agricultura. Eu acho que o trânsito 
de Congresso, de comissões lá da CTNBio [Comissão Técnica Nacional de Biossegrança] vai 
ficar mais difícil agora porque acho que o PT vai equilibrar mais os lados. Hoje ela [a 
CTNBio] é absolutamente composta de pessoas que são favoráveis ao transgênico. Às 
vezes eu escuto o pessoal do CTNBio falando e eles são mais contundentes a favor do 
que a própria Monsanto. A Monsanto é mais acanhada para falar do que o pessoal da 
CTNBio. Eu acho que vai haver um equilíbrio maior na CTNBio, vai haver um estímulo 
do governo para trazer para a CTNBio o IDEC, pessoas desses movimentos 
ambientalistas, coisa que não aconteceu. A CTNBio se colocou como uma instância 
técnica e, como essa discussão não aconteceu, o pessoal do IDEC se retirou, o pessoal 
do Greenpeace se retirou. Eu acho que esse grupo volta para a CTNBio do ponto de 
vista de participação se houver esse convite. A própria discussão política sobre 
transgênicos, com o martelo do governo, hoje não é tão garantida para o grande 
produtor. Eu acho que mesmo se ficar um Pratini de Moraes lá [no ministério], ele não vai 
ter a mesma liberdade que ele tem hoje porque hoje ele encontra no governo esse tipo 
de respaldo, e no PT essa discussão não está resolvida. Pelo contrário, quando governos 
do PT resolveram, resolveram contrários aos transgênicos, no Rio Grande do Sul e no 
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Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu acho que vai ser mais difícil transitar com os 
transgênicos ou dar um golpe ou acontecer algum tipo de enganação com o PT. 
 
O senhor está trabalhando com jornalismo empresarial e eu gostaria que 
analisasse como as assessorias de imprensa, tanto das instituições ambientalistas 
quanto das grandes empresas de biotecnologia, influíram no noticiário. Como é 
que se deu essa comunicação empresarial? 
Até agora a influência do tem sido muito mais competente das ONGs, do IDEC, do 
Greenpeace, do que propriamente das empresas de biotecnologia, de transgênicos, por 
exemplo.  
 
Por quê?  
Porque elas [empresas de biotecnologia] perceberam de imediato que a discussão na mídia 
não era uma discussão favorável e tentaram ficar muito mais na defensiva, enquanto as 
entidades ambientalistas e o IDEC estiveram mais ativos e certamente, mais presentes na 
mídia. Mais recentemente algumas empresas de transgênico modificaram um pouco o 
discurso e tentaram se aproximar da mídia no sentido de levar uma discussão para o 
aspecto técnico. Mas é que a mídia de ciência está comprometida com o meio ambiente e 
essa aproximação só com o técnico acaba não dando certo. Elas [empresas de biotecnologia] 
têm muito mais dificuldade para se aproximar da mídia do que o IDEC, do que o 
Greenpeace, do que as ONGs em geral, do que própria rede de jornalistas ambientais. 
Parece que estes estão mais à vontade porque talvez eles estejam percebendo mais 
parceiros na mídia. E o pessoal de biotecnologia tem chegado com aquela idéia de que 
“esse pessoal é do outro lado, nós precisamos fazer a cabeça deles”. 
 
É mais vertical. 
É complicado, é complicado. 
 
O senhor não acha que a imprensa acabou comprando uma visão estereotipada 
que as assessorias de imprensa de órgãos ambientalista tentaram passar, por 
exemplo com a idéia de ‘Frankfood’? Não faltou um pouco de mediação crítica 
em cima do discurso das ONGs? 
Com certeza. Com raras exceções, essa imagem prevaleceu. É possível encontrar um ou 
outro jornalista que ficou mais equilibrado, mas em geral... Por isso é que há dificuldade 
das empresas de biotecnologia, porque essa versão foi comprada de alguma forma e é 
muito difícil você mudar isso agora. 
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Ou seja, houve a projeção do debate público na mídia, mas não de uma forma 
crítica, a mediação não foi crítica? 
Não foi, não foi crítica. A mídia tomou partido, tomou partido logo. 
 
Tomou partido contra os transgênicos? 
Tomou partido contra os transgênicos. 
 
Apesar de “O Estado de São Paulo”, que é um dos jornais que eu analiso, ter 
assumido em editorial uma posição mais favorável? 
Sim, a imprensa tomou partido. Ela não discutiu isso criticamente, ela tomou partido. E 
agora reverter isso tem sido mais difícil. É muito difícil você discutir isso de uma 
maneira equilibrada atualmente porque é como eu te disse: o pessoal de ciência e o 
pessoal de ambiental, quando eles não são os mesmos, eles estão em absoluto contato e 
esse pessoal já fechou questão.  
 
Eu ainda queria colocar um outro aspecto da questão, bem específico, que é o 
rigor conceitual, semântico, mantido pelos jornais ao definir, reformular termos 
técnicos, como o próprio termo ‘transgênico’ e outros a ele associados. Alguns 
resultados parciais da minha pesquisa mostram que houve, várias vezes, 
desencontro conceitual. A definição técnica de transgênese seria uma e a mídia 
definiu esse termo de formas distintas, incoerentes. O senhor viu isso, tem 
alguma preocupação sobre isso? 
Vi. Primeiro a mídia se preocupou muito pouco com a questão conceitual. Quando a 
gente fez aquela pesquisa o número de vezes em que a mídia se preocupou em fazer esse 
tipo de trabalho, do conceitual, o número de vezes foi muito pequeno em relação ao 
total. Ela mais partia para descobrir uma coisa que ela não apresentou para o público. O 
público talvez não estivesse nem entendendo o que eles estavam discutindo porque o 
noticiário já partiu para a repercussão sem dizer o que é. Então a mídia se preocupou 
muito pouco em dizer o que é. Ela já tinha uma idéia do que acontece, o problema que 
isso causa, mas sobre o que é não. Mesmo isso já ficou enviesado: o que é ‘comida 
Frankstein’? Tem editoriais do Jornal do Brasil onde está escrito ‘comida Frankstein’. 
 
Parece que se criou uma idéia de que todo organismo geneticamente modificado 
é transgênico. 
É, é isso. 
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Fez-se um balaio. 
Fez, fez. Se não fez isso propositalmente, a leitura é essa. Generalizou-se o transgênico, 
tudo é transgênico, tudo é problemático, tudo faz mal e essa é uma tecnologia perigosa. 
Isso ficou. 
 
Como professor de comunicação, o senhor acha que esse foi um problema de 
recepção ou da produção dos enunciados mesmo? 
Eu acho que foi uma questão de incompetência nossa, de não percebermos essas coisas, 
essas sutilezas. Houve uma confusão conceitual às vezes proposital, ninguém nem se 
esforçou para entender o conceito. Eu já era contra, eu interpretei o conceito à minha 
maneira e isso causou um prejuízo brutal nesse debate. Criticamente nós ficamos 
prejudicados e talvez o que a imprensa está fazendo hoje, que eu falei que melhorou, é 
estar tentando resolver um pouco o imbróglio desse conceito. Embora ela tenha tomado 
partido, ela trabalhou o conceito do ponto de vista do ‘Frankstein’, a visão já definida 
assim. E hoje, porque está mais esclarecida, porque talvez o tempo ajuda mesmo, ela está 
tentando recuperar um pouco isso, salvar alguma coisa. E eu acho que, em médio prazo, 
isso vai acontecer. E na medida em que o conceito se esclarecer eu acho que também vai 
se separar um pouco o joio do trigo. Eu acho que vai melhorar o debate e o 
esclarecimento porque hoje em dia a população acha que transgênico é uma coisa 
maluca, é realmente comida Frankstein, como o Frankstein mesmo. 
 
É um estereotipo. 
É um estereotipo. Isso ficou, isso é difícil de tirar. E cada vez que o Greenpeace faz um 
teste e encontra algum resíduo de transgênico em algum lugar, ele reforça essa idéia de 
que você está dando essa comida para o teu filho, a papinha de criança, a batata frita. 
Isso cria um preconceito brutal. 
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Entrevista 3 
 
Marcelo Leite 

Jornalista, editor de Ciência da Folha de S. Paulo 
 

 
 
 
 

m aspecto interessante do noticiário sobre ciências na Folha de S. Paulo 
é a diferença entre a abordagem dada aos assuntos de ciência no 
caderno Mais! e nas páginas da editoria de ciência no primeiro caderno. 

Como é isso? 

U
A gente publica algumas reportagens que têm mais fôlego no Mais!, mas normalmente a 
editoria de ciência reserva para aquelas páginas de ciência do Mais! assuntos que tenham 
um aspecto mais amplo, mais ensaístico, que tocam em questões de ciências humanas, 
como sociologia da ciência, filosofia da ciência, história da ciência. É um pouco esse o 
perfil. Não tem um modelo fixo, mas são coisas que em principio têm maior fôlego 
intelectual, uma reflexão maior. 
 
Eu vou aproveitar o gancho e antecipar uma pergunta sobre a abordagem dessas 
reportagens do Mais!. Às vezes se faz uma discussão mais aprofundada sobre a 
metodologia do estudo, sobre outras teorias, se contrapõe uma corrente a outra, 
coisa que no noticiário mais ordinário sobre ciência, até por uma questão de 
espaço, não é feita. Essa diferença de abordagem é deliberada mesmo, não é?  
Sim. Como eu te falei, por essa razão, basicamente por uma questão de espaço. Na 
página diária [da editoria de ciência], que costuma variar entre meia página e uma página, o 
espaço depende de anúncio, depende da notícia que você tem no dia. Às vezes chega a 
ter duas cabeças de página; raramente você tem o espaço correspondente à área de duas 
páginas inteiras, sempre tem algum anúncio. Ali, por uma questão de espaço 
basicamente, e pelo tipo de leitura que você supõe que o leitor do jornal diário faz, você 
restringe a assuntos mais noticiosos, coisas que estão acontecendo, um paper que saiu e 
que é importante, um trabalho que você ficou conhecendo na universidade brasileira ou 
no instituto brasileiro e que você apresenta na forma de notícia. Ali você esta contando 
algo que aconteceu. O que aconteceu? Saiu um paper ou uma pesquisa que ninguém 
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conhecia, inédita. Você vai relatar. Obviamente você vai procurar dar o contexto. Se 
tiver uma discussão por trás, você vai procurar pelo menos menciona-la, reproduzir. E 
muitas vezes é difícil, com todas suas implicações, você tentar reproduzir uma discussão 
por trás, mas você pelo menos vai indicar que existe. Pelo menos, dar os highlights, como 
a gente fala, do que existe. Mas normalmente é um enfoque mais noticioso, onde você 
vai levantar, eventualmente, até questões metodológicas. Você faz uma entrevista com o 
pesquisador, com o autor original do trabalho ou com outros que não tenham 
participação direta para levantar: “escuta, mas isso aí quer realmente dizer que tem 
grandes chances de dar um remédio contra o câncer, ou realmente isso muda alguma 
coisa na teoria da evolução ou não”. Você procura dar uma discutida, mas com essa 
limitação inerente ao texto noticioso. 
 
Marcelo, eu gostaria de deixar um pouco o caso da Folha de S. Paulo e explorar 
tua experiência em jornalismo cientifico. Alguns autores notam que a divulgação 
cientifica pode se dar a partir de um “estilo vitrine”, mais voltado para a 
glamourização da ciência e de seus personagens, uma coisa até um pouco mais 
antiga. Outra maneira seria inserir a divulgação cientifica dentro de uma 
perspectiva crítica, que levaria a um processo de alfabetização cientifica e traria, 
por conseqüência, o engajamento da sociedade na formulação das políticas 
cientificas, que é o que todo mundo almeja dentro dos objetivos de um 
jornalismo sério. Como você vê essas duas formas de divulgação cientifica no 
espectro da imprensa brasileira atual, considerando desde o noticiário de 
televisão, de imprensa, de revistas? 
Bom, vamos começar pela diferenciação entre a vitrine e essa questão que você chamou 
de alfabetização, que é um termo de que eu não gosto muito. 
 
Por quê? 
Porque supõe que as pessoas não sabem nada, que elas são ignorantes, e eu acho que 
esse não é um bom ponto de partida. É obvio que as pessoas não têm conhecimento 
especializado, isso elas não tem, mas todos nós temos um mar de ignorância com uma 
pequena ilha de conhecimento específico da especialidade da gente. Isso vale para todos. 
Eu acho que você tem de combinar esses dois aspectos, sem levar em conta o caráter um 
pouco pejorativo que pode haver nessas duas descrições. Eu acho que um lado vitrine 
tem de haver, porque você atrai as pessoas pelo interesse. A ciência tem um lado que é 
estimulante, ele pode ser inclusive maravilhoso, no sentido da imagem, do espanto que 
provoca a ciência. Acho que você tem de trabalhar com isso, porque se nós, como 
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jornalistas científicos, nos sentimos atraídos pela ciência por esse lado –por que não dar 
a mesma coisa para o leitor? Eu não sou contra isso; sou contra que se faca só isso. 
Assim como eu acho que também é função nossa dizer o que está por trás daquilo tudo, 
quais as condições que levam à produção daquele saber específico, que pode ser 
maravilhoso ou não, mas enfim, as condições sociais em que ele é produzido, o tipo de 
impacto que ele tem e pode ter, as condições materiais, quer dizer, a política cientifica 
que está por trás, por que se põe verba nesse tipo de pesquisa e não naquele outro. São 
todos contextos relacionados que você tem que dar com mil restrições de espaço. Você 
não vai encontrar isso na maior parte dos textos de divulgação, o que é um defeito deles. 
Mas, enfim, deveria ter, principalmente quando é relevante. Nem sempre é muito 
relevante, mas... Porque o leitor, o receptor dessa notícia, desse material de divulgação 
cientifica, seja a TV, o jornal, tem de ter a condição não só de se maravilhar, mas de 
refletir sobre ela. Eu não quero que ele morra nessa praia, que é um pouco o que eu 
acho da TV. Já que você me pediu para entrar no panorama, eu acho que a TV, algumas 
revistas e parte das matérias que saem em jornal, elas vêm aplicar esse lado só de falar 
“olha que legal e interessante!”, de alguma forma, e fica só no interessante. Eu acho que 
a deve gente municiar a pessoa com a capacidade de refletir. No caso dos alimentos 
transgênicos, o leitor tem de saber que há uma polêmica sobre isso, biossegurança, tem 
de saber também que há um modelo agronômico para ser discutido, não é só um 
problema de biossegurança. A imprensa tendeu a se concentrar na questão da 
biossegurança, mas a gente conseguiu levantar uma questão que eu acho que é mais 
importante, que é o modelo agronômico em geral e a sua sustentabilidade, que eu acho 
que está em discussão, está em causa. Não é uma coisa tranqüila. E o transgênico é 
apenas uma pecinha de um dominó muito maior, que é difícil de abordar porque envolve 
água, clima, solos, enfim. É uma coisa bem maior, que a gente deveria ser capaz de 
discutir também. Então, eu acho que, de um modo geral, a imprensa brasileira, a gente 
está fazendo um trabalho razoável. Tem muito chão para andar ainda. Tem o problema 
de espaço, embora muita gente considera que é um espaço bastante razoável, 
surpreendente até você ter uma página diária num jornal como a Folha.  
 
E em outras publicações? 
Eu diria que os jornais variam muito. Mas O Globo também tem um espaço semelhante, é 
um pouco menor talvez, mas é um espaço diário, praticamente diário. O Estado de S.Paulo 
varia mais, o Jornal do Brasil está desaparecendo, infelizmente, mas muito em função de 
uma crise que atingiu o jornal como um todo. E nas TVs... Eu vejo televisão muito 
pouco, confesso pra você, então eu não vou falar com conhecimento de causa, eu posso 
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falar uma idéia de uma forma bem genérica. Eu acho que é um meio difícil, 
principalmente a televisão comercial. O tratamento que a ciência recebe nos telejornais... 
Eu não estou me referindo aos programas como Globo Ciência, TV Futura, esses 
programas especializados, porque esses eu não assisto, muito raramente. Mas o 
tratamento que é dado no Jornal Nacional, no Jornal do SBT ou mesmo no Fantástico eu 
acho que tende a pegar muito esse lado do bichinho, a coisa maravilhosa, a paisagem 
diferente. Então faz a expedição, então vai lá, fotografa a árvore não-sei-como, o macaco 
não-sei-de-quê e fica muito só a imagem, e pouca profundidade, muito menos contexto. 
Ou então pega só o lado da polêmica: transgênico faz mal ou faz bem? Fica naquela 
coisa meio de auditório – quem é contra, quem é a favor – e o espectador fica perdido 
no meio. Ou então curas milagrosas, que nunca são assim porque dali a uma semana tem 
pesquisa dizendo que não é nada daquilo. Você tem toda hora um novo remédio contra 
o câncer. Ou então um dia é para comer ovo, no outro dia não é para comer ovo. Um 
dia é para comer gordura, outro dia não é para comer gordura. Toda hora tem pesquisa 
que sai e mostra o lado benéfico disso; no outro dia sai uma outra que mostra o outro 
lado. Eu acho que isso deixa as pessoas muito confusas, sobretudo confusas. 
  
E a questão da confiabilidade do conhecimento a ser divulgado. O discurso do 
jornalismo tende a atribuir a credibilidade às fontes, às instituições que 
produzem este conhecimento científico. Como são os critérios pra se definir qual 
conhecimento é confiável? Chega a se discutir as variáveis metodológicas da 
pesquisa em âmbito jornalístico? É possível fazer essa análise ou acaba sendo 
uma credibilidade depositada na fonte, depositada na instituição?           
Você tem as duas coisas. A gente procura se pautar por alguns critérios bem gerais. É 
muito mais tranqüilo, para mim, adquirir confiança numa pesquisa se ela foi publicada 
numa revista de primeira linha ou auditada, com “peer review” [revisão por pares], 
indexada etc. É evidente, porque eu tenho a garantia de que aquele trabalho de pesquisa 
já passou por um filtro da própria comunidade científica e a própria comunidade 
reconhece como eficiente, de qualidade. Enfim, essa é uma das coisas. A apresentação 
em congresso cientifico também é outra, porque também passa por um processo de 
seleção, há uma instância legitimadora. Assim como a instituição de proveniência do 
trabalho cientifico também às vezes é um critério. Se uma coisa foi feita numa 
universidade reconhecida como centro de excelência em medicina, por exemplo, foi feita 
na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, a principio deve ser boa, ou na 
Faculdade de Medicina da USP, na USP de Ribeirão Preto. Essas são reconhecidas 
dentro e fora da comunidade cientifica como instituições de excelência. Isso também é 
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um parâmetro para a gente. O que também não quer dizer que eu vou descartar uma 
pesquisa só porque foi feita na Faculdade Federal da Paraíba. Se vier, por exemplo, do 
Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, eu sei que é bom 
porque é um centro de excelência também um pouco afastado, mas existem, embora 
vários, não tantos quanto seriam desejados talvez. Eu acompanho mais ou menos meio 
ambiente, genética, sei lá, há uns dez anos, com idas e vindas. Você adquire alguma 
capacidade às vezes de identificar problemas metodológicos, problemas pressupostos, às 
vezes não são nem problemas, pressupostos. Você consegue perceber de onde aquele 
cara está vindo e aí você sabe: “não, espera aí, isso não é realmente a linha mais aceita, 
ou mais consensual hoje em dia”. Às vezes até você consegue fazer julgamentos deste 
tipo, mas obviamente sujeito a falhas. Nós não somos especialistas, eu não tenho 
competência para julgar um trabalho original. A gente recebe demandas deste tipo, 
especialmente de pessoas que não conseguem entrar na ciência estabelecida. São 
pesquisadores autônomos ou malucos que querem mandar paper para a gente [da 
imprensa] julgar. Então eu falo: “desculpe, eu não tenho nem tempo nem competência 
pra fazer isso”. Isso são revistas especializadas que têm de fazer, os journals. Se publicar 
lá, chegando na minha mão eu posso avaliar. O fato de um paper sair na Nature não quer 
dizer para mim que eu vá fazer matéria sobre ele, até porque tem muita coisa. Às vezes 
sai na Nature, sai com destaque na Nature, chega o press-release que a Nature manda para a 
gente e eu decido não fazer porque eu digo: “é mais uma entre 50 pesquisas que estão 
sendo feitas”. Por exemplo, gene disso, gene daquilo. É raro darmos [matéria sobre 
determinismo genético] hoje em dia porque tem um a cada dia e nunca é explicação 
suficiente. O gene da esquizofrenia: já falaram uns três e os três foram derrubados. 
Então chega uma hora em que, por acompanhar a discussão na comunidade 
internacional, você consegue desenvolver capacidade até de tomar decisões editorais: 
faço ou não faço com base em raciocínios de ordem metodológica ou de conteúdo, 
mesmo que passe por um juízo nosso e não de uma instituição ou de um outro 
pesquisador. A gente usa muito recurso também de mandar o paper para um pesquisador 
brasileiro – não necessariamente, mas normalmente brasileiro –e dizer pra ele: “olha, isso 
aí tem alguma importância ou não?”  
 
É uma espécie de referee do jornal. 
É, não vou dizer que a gente o faz em todas as vezes, mas nas vezes em que você fica na 
dúvida e não consegue julgar, ou quando o paper é muito complexo do ponto de vista 
metodológico, você quer aquilatar a  relevância. “Isso vai mudar a física”, alguém 
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escreve. Mas será que vai mudar mesmo? Então você liga para um físico, manda um 
PDF [texto digitalizado] pra ele.  
 
Mas como é que fica a situação dessa credibilidade quando a produção do 
conhecimento envolve interesses econômicos, por exemplo? No caso de a 
Monsanto produzir um conhecimento, uma pesquisa sobre transgênicos. A 
Monsanto tem interesse nisso. Você tem uma preocupação particular em avaliar 
a credibilidade desse conhecimento produzido pela Monsanto ou não 
necessariamente?  
Olha, o material que a gente recebe da Monsanto via assessoria de imprensa deles 
raramente é feito por eles mesmo. Geralmente são pesquisas às vezes até financiadas por 
órgãos que têm a ver com a indústria biotecnológica. Isso é um sinal de alerta pra gente, 
mas não é que impeça a gente de fazer matéria sobre. Eu já fui acusado por pessoas que 
são inimigas dos transgênicos de publicar press release da Monsanto. Porque a Casa da 
Imprensa, que é a assessoria de imprensa deles, já me mandou material, era uma pesquisa 
sobre área plantada de transgênicos, e que eu achei que tinha relevância publicar. E 
publiquei dizendo da onde vinha, inclusive que era a associação internacional de... 
esqueci o nome agora, que é obviamente pró-biotecnologia. Se tiver relevância, não tem 
problema nenhum, desde que eu esteja seguro que não é questionável do ponto de vista 
cientifico. O importante é você dizer qual é a proveniência, até para que o leitor também 
possa julgar, porque assim como eu fico com o pé atrás quando vem da Monsanto ou do 
Greenpeace, o leitor também tem de ficar. Então, minha política é essa, desde que, 
obviamente, a gente ache que tem procedência, que tem qualidade, que é cientificamente 
sustentável ou pelo menos foi publicada numa revista importante, alguma coisa desse 
tipo. 
 
Eu também queria lhe perguntar sobre a questão da veracidade do 
conhecimento, a forma como a imprensa trabalha a imagem de que o 
conhecimento científico divulgado seja verdadeiro, absoluto, enquanto essa idéia 
já está superada na filosofia da ciência, com Karl Popper dizendo que não se 
pode atribuir estatuto de verdade absoluta a um enunciado científico. Você 
identifica esse tipo de problema, de a imprensa vender idéias como sendo 
verdadeiras e depois, daqui a um, dois, cinco anos, por exemplo, ter 
eventualmente que voltar atrás e falar que não era bem assim, que um novo 
estudo mostrou o contrário? 
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Vamos colocar a coisa assim: eu acho que essa é a imagem que prevalece no público 
sobre a ciência, muito em função da conivência da imprensa. Eu acho que é uma 
imagem social. Não acho que ela é produzida principalmente nem exclusivamente pela 
imprensa, ela é produzida também pela imprensa, especialmente. Assim, colocamos a 
coisa nesse sentido: quanto mais critico você consegue ser na divulgação cientifica de 
jornalismo cientifico, menos você vai estar veiculando essa visão, no meu ponto de vista. 
É o que eu procuro fazer na Folha, é o tipo de característica critica que eu procuro 
imprimir no noticiário da Folha, que é justamente dizer: “olha, nada mais provisório do 
que o conhecimento cientifico”. A essência do conhecimento científico é ser criticado. 
Por isso ele precisa de publicidade, por isso ele precisa passar pela critica dos pares, e 
precisa passar pelo experimento antes de mais nada, depois pela crítica metodológica, 
estatística, enfim dos pares e por aí afora. A gente procura passar esse aspecto, não é 
muito simples porque dentro do próprio jornalismo boa parte dos jornalistas, por 
estarem imersos não na cultura cientifica, mas na cultura em geral, são também 
reprodutores dessa visão prevalente de que a ciência produz conhecimentos irrefutáveis, 
permanentes, universais. Eu acho que eles são consensualmente aceitos como universais 
até que uma outra pesquisa ou uma crítica os derrube, ou com um experimento, com 
uma crítica metodológica profunda que mostre que aquela verdade – entre aspas – 
estabelecida na semana passada, mês passado, há dez anos, não vale mais porque não se 
sustenta mais, ou porque o paradigma mudou, ou porque você fez um outro 
experimento, ou você ampliou ou experimento. A gente não fica ensinando, não escreve 
textos sobre metodologia cientifica, o que a gente faz é procurar passar na própria 
construção da reportagem que é isso que acontece.  
 
Mostrar que é um estatuto provisório. 
E que tem uma provisoriedade inerente ao conhecimento cientifico. 
 
Mas você acha que o jornalismo cientifico brasileiro incorporou essa dimensão 
critica que você está mencionando ou ainda não? 
Não, eu acho que é muito pouco. Acho que estamos caminhando nesse sentido. Eu acho 
que se você tiver a oportunidade de um dia de ler reportagens de ciência de dez anos 
atrás e ler as de hoje, você vai notar uma diferença brutal no domínio da terminologia 
cientifica, na capacidade de explica-la, na atratividade da apresentação. A gente 
progrediu, a gente às vezes se esquece de olhar no passado. Eu sou uma pessoa muito 
critica tanto do jornalismo quanto do jornalismo cientifico. Fui ombudsman da Folha e 
com tranqüilidade eu falo mal do jornalismo brasileiro porque eu participei do processo. 
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Eu vejo mil defeitos no material que a gente faz, mas a gente tem também de olhar para 
um passado um pouco mais distante para ser capaz também de ver o quanto a gente 
avançou.  
 
Eu queria introduzir nessa discussão algo que acredito ser uma decorrência 
dessa visão acrítica, que é a idéia de que a ciência seja neutra, imparcial e 
autônoma, uma discussão que é feita também pela filosofia da ciência. Como o 
jornalismo trabalha essas questões? O jornalismo considera a ciência como algo 
neutro, que não esteja ligado a valores sociais, ideológicos? É possível fazer esse 
paralelo? 
É difícil falar em geral porque você vai encontrar um matiz muito grande de atitudes 
com relação à ciência dentro do jornalismo.  
 
Vou tentar melhorar a pergunta. Muitas vezes se vende a idéia de que a ciência, a 
produção de ciência, é um fator de progresso social, de progresso da sociedade 
brasileira, independentemente da concepção que se tenha de progresso, que é 
um termo repleto de valor. O progresso para o projeto neoliberal é um; o 
progresso para o Movimento Sem-Terra pode ser outro, por exemplo. E quando 
se pensa que a ciência seja neutra, pensa-se na ciência como um fator de 
progresso em si, independente dos valores que a condicionam. 
É, isso eu acho que está bastante questionado já. E acho que de um certo modo o 
jornalismo cientifico incorporou bastante dessa atitude no mínimo de pé atrás, senão 
crítica, mas de uma certa capacidade de perceber que não é tão simples assim. Você tem, 
desde os anos 50, 60, uma crítica forte dessa concepção mais iluminista, vamos dizer 
assim, do progresso e acho que de algum modo a gente incorporou isso, de uma forma 
talvez superficial, menos do que seria necessário. Mas quando você vê, por exemplo, que 
a maior parte da cobertura jornalística sobre alimentos transgênicos é sobre a questão 
dos riscos, de certo modo você já está incorporando essa idéia. Eu acho que, aliás, 
principalmente o jornalismo ambiental, porque tem um parentesco muito forte com o 
jornalismo cientifico, foi talvez o maior instrumento na imprensa da inclusão de uma 
perspectiva crítica sobre a noção de progresso. Eu, pessoalmente, gosto muito de um 
autor alemão que se chama Ulrich Beck, que trabalha a sociologia do risco. Ele tematiza 
essa questão de como o conhecimento tecnocientifico, vamos dizer assim, porque não é 
só a ciência, é a tecnologia que você produz ao mesmo tempo, ele é um fator produtor 
de riscos porque o tempo todo, ao mesmo tempo em que ele está produzindo 
benefícios, ele está produzindo riscos cada vez maiores. A tecnificação produz riscos de 
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toda ordem, ambientais mas também humanos, enfim de toda ordem, mas 
principalmente ambientais, a matriz do pensamento dele tem muito a ver com a crise 
ambiental. 
 
 
Enfim, você acha que a imprensa está incorporando esse tipo de reflexão?  
Talvez não tanto quanto necessário, mas estamos nesse caminho. Ele é muito mais claro 
no jornalismo ambiental e é muito menos claro no jornalismo cientifico. Acho que ainda 
falta. É a minha perspectiva, o rumo para um trabalho mais acadêmico, mas de onde eu 
procuro extrair lições para o jornalismo diário que eu faço. Minha perspectiva sobre o 
Projeto Genoma Humano passa por aí. Eu acho que a genômica, a genética, as 
biotecnologias em geral têm implicações profundas para a vida social, que a gente precisa 
começar a atentar para elas e trazer de alguma forma para a cobertura jornalística diária. 
Não é muito simples de fazer essas mediações porque você incorporar isso num texto de 
120 linhas não é muito simples. Mas pelo menos você tem de lançar esse tempero, ainda 
que seja na forma de um cheiro que passa pela reportagem, mas que pelo menos passe 
algum cheiro. 
 
Usar um verbo em vez de outro, por exemplo, já dá uma diferença. 
É, eu acho que passa muito pela redação mesmo. Às vezes é pela ironia. A ironia nem 
sempre é um instrumento muito bom, mas você pelo menos fala: “olha, espera aí...”. 
Sabe, alguma coisa do tipo assim: “tem gente que ainda acredita que a esquizofrenia é 
causada por um único gene”. Sabe? Daí você começa a falar que a esquizofrenia é uma 
coisa muito mais complicada do que uma seqüência de alguns milhares de bases 
nitrogenadas do DNA.  
    
Outra coisa que eu vou colocar é a questão de fragmentação da cobertura 
cientifica, num momento em que a comunidade cientifica fala muito sobre 
interdisciplinaridade. Você acha que a cobertura cientifica no noticiário é 
fragmentária, ou seja, tende a ver as áreas do conhecimento de uma forma 
estanque, ou ela já tem contemplado essa dimensão sistêmica e as interações 
mantidas entre as várias áreas do conhecimento? 
Na cobertura diária é muito pouco, porque é quase impossível você fazer isso por essas 
limitações. Eu acho que existe uma interconexão que eu considero básica, que a gente 
procura fazer mais como uma atitude, que é um estranhamento, um distanciamento 
entre ciências naturais e ciências humanas. No caderno Mais! um pouco, mas também 
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em algumas reportagens – muito poucas – que a gente escreve nas paginas diárias de 
ciência da Folha a gente procura diminuir esse distanciamento justamente trazendo 
alguns instrumentos de filosofia da ciência, de história da ciência, de sociologia da ciência 
para consideração daquele material que a gente vai publicar. Vou te dar um exemplo, 
ainda na área da genética. Eu procuro, sempre que escrevo sobre genômica, genética, 
levantar a questão do determinismo genético, que é uma crítica que veio de fora da 
genética. Eu acho até que hoje ela está surgindo dentro do próprio campo da genética. 
 
Richard Lewontin faz essa crítica, não? 
É, faz bastante, embora ele seja um cara que não é muito bem visto pelos geneticistas 
praticantes. Mas eu acho que no próprio campo ultra-especializado da genômica eles 
estão descobrindo que há um grau de complexidade. Não é que estão descobrindo, de 
certo modo já era conhecido, mas eles estão de certo modo destrinchando, vendo no 
detalhe como essa complexidade se organiza e ela mesma está deixando evidente que o 
determinismo genético é uma impossibilidade. De uma forma, ele não te dá instrumento 
para abordar a complexidade. Meu trabalho acadêmico vai passar um pouco por aí e eu 
procuro trazer essa – só para retomar o raciocínio – essa que é uma crítica que vem de 
fora do campo, que vem da filosofia da ciência, da epistemologia, da sociologia da 
ciência. Eu procuro incorporá-la, não de uma forma tematizada, porque não é possível 
você parar um texto e explicar o que é determinismo genético, a historia da crítica do 
determinismo genético. Mas pelo menos dizer: “olha, é mais complicado; se você está 
entendendo desse jeito, entenda de outro porque não é por aí”. É um pouco isso. 
 
No caso dos transgênicos você acha que houve essa interface, esse diálogo entre 
as várias disciplinas envolvidas: biossegurança, biotecnologia, ciências agrárias, 
sociologia? 
Houve um pouco no sentido de que a gente tentou – e em alguns momentos acho que a 
gente conseguiu – mostrar que você não deve restringir a discussão dos transgênicos à 
discussão da biossegurança – que é o que a CTNBio tenta fazer, ela existe pra isso, ela se 
chama Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Eu não acho que existe um ‘gênio 
do mal’ que sentou e falou: “vamos fazer desse jeito”, uma conspiração. Mas eu acho 
que o próprio modo de enquadrar a questão, e que levou à criação da CTNBio, tentou 
canalizar tudo na questão da biossegurança, como se fosse uma questão ‘preto no 
branco’, como se ao tomar decisões – tal coisa é segura ou não é segura – não houvesse 
pressupostos. E há, é evidente que há, sempre há, de todo modo. No mínimo, você está 
partindo do pressuposto de que é possível quantificar o risco. Tem gente que acha que 
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não é. Risco, pra muita gente, é uma questão de percepção e não de medidas. Quando 
você diz que risco é x e não 10x, muita gente vai dizer: “tudo bem, é x, mas a minha 
percepção é 10x”. Então, por menor que seja o risco, ele pode ser estatisticamente 
desprezível, mas na eventualidade de ele ocorrer... É o velho problema da energia 
nuclear, que é o seguinte: você pode demonstrar por a mais b que a chance de ter um 
desastre nuclear é uma, sei lá, em um trilhão. Mas se ele acontecer, o grau do impacto é 
tão grande que as pessoas comuns tendem a avaliar aquele risco pelo impacto e não pela 
probabilidade. Isso é uma questão que eu acho que quem lida de modo profissional e 
técnico com a questão do risco ainda não acordou para isso. As biotecnologias em geral, 
elas tendem a ser encaradas pelo público muito no paradigma, no esquema em que se 
aborda a energia nuclear e não com a que se considera, por exemplo, a medicina. A 
medicina também envolve bio-riscos, mas o beneficio é tão claro que... Então eu acho 
que esse tipo de discussão você tem que ver quem faz, e onde faz. Quer dizer, o 
Greenpeace e o IDEC  podem fazer um monte de coisa errada, tem gente que acha que 
eles são sensacionalistas, mas pelo menos eles tiveram o mérito de levantar essa 
discussão no Brasil. Eles levaram para o Congresso, eles têm um mérito. Se dependesse 
da CTNBio, essa discussão nunca iria haver, porque a tendência deles é ver a coisa do 
ponto de vista técnico, estatístico e tal. “Tem uma chance mensurável de ocorrer um 
evento de recombinação entre esse organismo e aquele outro? Não, não tem! Então, 
tudo bem, classifica como G2 e não G3”, entendeu? É tudo muito fechadinho ali. 
 
Agora, há uma coisa que decorre disso. O tema dos transgênicos recebeu na 
imprensa uma projeção que o fez parte do imaginário coletivo, e existe uma 
discussão complexa sobre esse tema, para a qual a ciência não vai trazer 
respostas da noite para o dia, ainda mais porque se envolvem variáveis de longo 
prazo.  
Se é que vai trazer. 
 
Então as pessoas criam uma expectativa de saber, por exemplo, se transgênico 
faz mal ou não faz, se transgênico tem problema ou não tem. Como a imprensa 
lida com essa expectativa do público, que quer respostas, diante da ausência de 
informações conclusivas em âmbito cientifico? 
Olha, a resposta correta que a imprensa tem que dar é a seguinte: “você tem que pensar 
com a sua própria cabeça”. Acho que isso é fundamental. É complexo, você tem de 
aprender. Na medida do possível, você vai dar as informações e tal. Eu escrevi esse 
livrinho sobre transgênicos [Os alimentos transgênicos, Publifolha, 2000] e recebo muito 
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convite para participar de debates e, com freqüência, eu recebo até de biólogos essa 
pergunta, o que é uma inversão total de papéis, o biólogo perguntar pra mim, eu que sou 
jornalista, se transgênico é seguro ou não. Eu falo: “olha, eu acho que, primeiro, a minha 
posição pessoal não interessa; segundo, eu não sou um especialista, eu sou um jornalista 
que estudou um pouco o tema pra escrever o livro, mas eu não sou especialista, continuo 
não sendo um especialista”. E acho que não há uma resposta. Eu acredito que a maior 
parte das questões realmente candentes, suscitadas pela ciência, sobretudo pelas 
biotecnologias, que é o campo que eu acho que está mais sofrendo esse tipo de 
problema e questionamento, essas questões não têm solução teórica porque elas 
dependem da fixação de determinadas fronteiras, de medidas e critérios que não são 
teóricos por natureza. Eles são ou éticos ou políticos, só são decidíveis politicamente ou 
institucionalmente. A questão dos embriões, por exemplo, é claríssima, quer dizer, eu 
defendi outro dia no debate sobre bioética essa idéia. E eu acho que tem várias pessoas 
que defendem, porque não dá pra você dizer a partir de que ponto pode fazer pesquisa 
ou não pode, isso é uma decisão que você toma. Do ponto de vista teórico, é uma 
discussão infinita, que nunca vai terminar. Se o embrião é um ser humano ou não é. 
Quando tem uma célula é humano? Quando tem 14 células é? Quando é? É quando se 
forma a massa de células não-sei-quê, que vai dar origem ao sistema nervoso? Ou é 
antes? Os critérios são discutidos porque, no fundo, não existe uma solução teórica. 
 
E nessas questões onde não há uma solução cientifica, uma solução teórica 
ainda, ou nunca vai haver, como é que a imprensa tende a tratar os argumentos 
de autoridade? Por exemplo, um sujeito que é prêmio Nobel, que tem uma 
projeção internacional dentro da comunidade cientifica, mas que não 
necessariamente faz pesquisa sobre isso. A palavra dele tende a ter um peso 
maior? Isso é usado? 
Vamos separar o dever-ser do ser, o fato do direito. Não deveria ser. Os argumentos 
deveriam valer pelo seu conteúdo, pela sua qualidade intrínseca, não pela autoridade. É 
claro que a autoridade funciona como um guia, mas ela não deveria funcionar como 
mais do que isso. Mas na prática acaba funcionando. Você tem uma fonte que é prêmio 
Nobel. Possivelmente a posição dele vai ganhar maior divulgação do que um cara que 
não é Nobel, que é um militante do Greenpeace. Mas deveria valer pelo conteúdo dos 
dois argumentos. Tem gente que, talvez, até desse mais destaque para a posição do 
militante do Greenpeace do que para a do Nobel. Você também pode imaginar a 
situação inversa, se for um órgão, um jornalista, uma revista, um jornal, o que quer que 
seja, porque tem uma orientação ambientalista. Aí pode ser até que ele dê mais peso para 
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a opinião do diretor cientifico do Greenpeace do que para o Nobel tal. Eu acho que a 
gente deveria ter a capacidade – isso que é importante –, tanto jornalistas quanto, no 
limite, todo cidadão deveria ter a capacidade de pesar os argumentos das pessoas pela 
sua qualidade intrínseca e não pela autoridade de quem proferiu. Como a gente não vive 
no melhor dos mundos a gente tem de se guiar por alguns parâmetros, algumas balizas e, 
evidentemente, a competência cientifica é uma delas. Você não pode desprezá-la 
também. Um pesquisador não virou Nobel por acaso. 
 
Claro, mas então que pelo menos fique claro no texto que aquilo se trata de um 
comentário, de uma opinião. 
Sim, e que o fato de ele ser Nobel não quer dizer que ele não tenha interesses ou 
pressupostos às vezes não explicitados, mas a pessoa tem uma atitude a priori a favor, 
por exemplo, da biotecnologia. Nada contra, o cara tem o direito de ter. Mas o que é 
preciso é que ele ou que nós explicitemos que ele tem esse pressuposto e que tem gente 
que merece tanto respeito quanto ele no debate intelectual que tem outros pressupostos.  
 
No caso especifico dos transgênicos, talvez devido à falta de resultados 
conclusivos de pesquisa, os argumentos de autoridade ficaram bastante 
valorizados dentro da discussão, não acha? 
É. Veja, eu acho que se você discutir transgênicos exclusivamente dentro do campo 
cientifico a chance dos adversários deles [dos transgênicos] perderem a parada é muito 
grande, porque olhando os fatos, os dados como eles são... Levanta-se muito a 
perspectiva de que possa provocar alergias. O fato de você ter as seis, sete safras de soja 
transgênica nos EUA sem nenhum caso registrado de alergia tende a falar em favor de 
quem diz que não tem perigo, certo? A gente tem que se render a essas evidências. O 
problema é que você não pode falar de alergenicidade em geral de transgênico porque a 
alergenicidade do transgênico não é provocada pela técnica em si, ou seja, ela não é fruto 
da recombinação de DNA, mas do que você esta inserindo, daquela seqüência e da 
proteína que vai ser produzida, introduzida. Se for alergênica, vai ser em função da 
proteína que você pôs naquele organismo e que não tinha, por exemplo. E você não 
pode se guiar apenas pelos alergênicos conhecidos porque o que você está fazendo é 
justamente introduzir proteínas na cadeia alimentar que não necessariamente faziam 
parte dela. É tudo no nível da possibilidade. Pode ser que você esteja introduzindo na 
cadeia alimentar proteínas que nunca estiveram presentes nela e, portanto, não há como 
saber se elas são alergênicas ou não. Você pode tecer comparações, como já existe muito 
bem catalogada uma centena de alimentos que são claramente alergênicos para 
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populações características, que têm suscetibilidade, você pode por comparação até 
deduzir que tal coisa talvez seja alergênica porque ela tem similitude molecular muito 
forte com alergênicos conhecidos. Mas e se for um alergênico que não é parecido com 
nada? Então, também não dá para afirmar, como os defensores da biotecnologia fazem. 
Seis anos provam que não é perigoso? Depende, depende do produto que você está 
fazendo. Uma coisa é você pôr uma proteína que dá resistência a glifosato e outra coisa é 
você pôr uma proteína que mata inseto, como é o Bt. São duas proteínas completamente 
diferentes, então não dá pra concluir nada. Da tecnologia em si, que é pôr e tirar DNA 
do genoma de organismos [inaudível], que ela é segura ou não. E a discussão tende a se 
dar nesse nível. Tanto de um lado você tem os ambientalistas falando que ela é perigosa 
por natureza, o que eu acho que é discutível, como você tem os biotecnólogos falando 
que ela é segura por natureza, o que eu também acho que é discutível. 
 
Aí está. A discussão sobre transgênicos na imprensa não foi generalizante? Ela 
tendeu a discutir transgênicos em geral em vez de explorar as variáveis 
específicas do milho Bt ou da soja resistente a glifosato, por exemplo. 
Ela tendeu a ser feita dessa forma. É uma coisa que não tem como voltar o filme pra 
trás. Tem que ver como é que vai fazer daqui pra frente. 
 
E você acha que também houve uma certa tendência maniqueísta? 
Teve dos dois lados, dos dois lados. Eu chamo no meu livro, eu concluo falando que 
tem dois fundamentalismos em operação aí: o pró e o contra a biotecnologia. 
 
Mas a imprensa refletiu esse maniqueísmo? 
Sem dúvida. Assim, falando genericamente, sim. 
 
Ela comprou a idéia maniqueísta ou ela procurou falar “olha, tem um 
maniqueísmo aí, mas esse maniqueísmo não conduz bem a discussão”? 
Eu acredito que é aquela contraposição de posições excludentes que deixa a pessoa sem 
ter como tirar uma conclusão. Eu sempre insisto nisso, as pessoas têm de começar a 
pensar com a sua própria cabeça. Eu como jornalista procuro fazer isso. Então quando 
saiu aquela história dos bebês transgênicos, os primeiros humanos transgênicos, eu 
escrevi uma coluna falando que era uma bobagem. Não é por aí, não dá pra chamar de 
transgênico por causa disso, disso, daquilo, porque daí você tem que entrar no mérito, 
você tem que entender o experimento que foi feito e tirar uma conclusão própria. E as 
pessoas têm cada vez menos capacidade de tirar conclusões próprias, não por culpa 
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delas, mas porque a ciência esta ficando muito complicada, porque os cientistas não 
fazem o esforço que eles deveriam estar fazendo pra torná-la compreensível na sua 
complexidade. Não se trata duma simplificação, eu não estou pedindo para simplificar e 
fazer a complexidade desaparecer. Você tem que tornar a complexidade compreensível 
na sua complexidade. 
 
Alguns jornais brasileiros chegaram a declarar, em editorial, apoio aos 
transgênicos, até de uma forma um pouco generalizante. Como é que você vê 
esse tipo de postura da imprensa? Isso interfere ou não no noticiário factual? 
Eu não vejo problema nenhum que o jornal tome uma posição contra ou a favor dos 
transgênicos. É uma decisão editorial, desde que isso seja feito num espaço claramente 
identificado como de opinião. Não, não vejo problema nenhum realmente. Acho que 
não foi o caso da Folha, pelo contrário.  
 
Não, pelo contrário. 
A Folha também não tomou posição contra. O que ela disse é que havia problema de 
representatividade na CTNBio, que precisava de uma posição mais ampla e ela tomou 
posição a favor dos rótulos, das rotulagens. 
 
No caso do Estadão sim, houve uma posição favorável aos transgênicos. 
Como no governo brasileiro. Eu não tenho problema nenhum. Prefiro que se jogue 
claro. Acho que o governo fez bem ao abrir, fazer uma reunião interministerial e, em um 
belo dia, publicar um texto dizendo: “o governo defende as tecnologias que acha 
importante”. Acho que o jogo fica claro, eles trazem os argumentos à luz do dia, eles são 
examinados – já disseram que o melhor detergente que existe é a luz do dia, a luz do sol. 
Agora, isso não deve afetar o trabalho de reportagem do jornal. O caso da Folha 
inclusive não afetou muito não. 
 
Em outros jornais você vê que houve influência ou não? 
Não. 
 
Deu pra separar? 
Não, não consegui identificar. Mesmo no caso do Estado eu não consegui identificar. 
Precisaria fazer uma análise mais fina que eu não fiz. 
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A questão do rigor na hora de tratar informações técnicas, especialmente termos 
científicos, por exemplo a definição técnica de transgênico, o que diferencia um 
transgênico de um organismo geneticamente modificado. Parece que houve uma 
confusão entre OGM e transgênico. Pareceu que todo OGM é transgênico e 
vários métodos de modificação genética acabaram entrando no balaio dos 
transgênicos. Como você vê esse trato com terminologia, com as definições e 
principalmente com as definições técnicas? 
Olha, eu não vejo problema, pelo menos no nível de generalidade com que a imprensa 
diária e a imprensa semanal trabalham, mesmo a televisão, em você usar transgênico e 
OGM como praticamente sinônimos. Até porque a maior parte dos organismos 
geneticamente modificados implicou a introdução de um gene estranho àquela espécie. 
Isso pra mim seria a definição de transgênico: é um gene que vem de uma outra espécie. 
Então, de uma bactéria para a soja, cruza filos inteiros, quer dizer, uma outra ordem, 
completamente diferente. Ou mesmo de uma bactéria como o Bacillus thuringiensis para o 
milho, para batata etc. A maior parte dos organismos geneticamente modificados, 
inclusive os comerciais, são também transgênicos. Então, naqueles casos em que o gene 
não é o transgênico, ou seja, porque você só modificou um gene já presente naquele 
organismo ou você pôs um outro promotor [inaudível] ou você botou mais de uma cópia 
daquele gene. Você fez uma manipulação dentro do próprio genoma do organismo sem 
trazer de fora uma seqüência genética que vai dar numa proteína que não tem nada a ver, 
que nunca esteve presente naquela espécie. Aí sim é o momento de você ressaltar a 
diferença, o que não significa que você precise fazer em todas as vezes, porque por uma 
questão de fazer título às vezes você precisa trabalhar com essas sinonímias imperfeitas, 
sem grande prejuízo, eu acho, desde que você, quando for necessária a precisão, você a 
faz de modo muito claro. E eu acho que nesse sentido, não só na Folha, o jornalismo 
cientifico brasileiro em geral progrediu muito na capacidade de compreensão e de 
tradução da terminologia técnica, da genética, da biotecnologia, da ecologia, da física, da 
cosmologia etc. Acho que a gente também tem muito mais precisão. O que para o 
cientista muitas vezes é incômodo é que ao fazer este trabalho que a gente entende como 
sendo um trabalho de tradução, nós nos permitimos analogias, metáforas e 
simplificações que eles não se permitem, ainda não se permitam porque eles não estão 
acostumados a falar para o público em geral. E eu acho que tudo depende da analogia 
que você faz, tudo depende da metáfora que você escolhe. Toda metáfora tem um grau 
de imperfeição, não é? Se ela fosse perfeita ela não seria uma metáfora, você estaria 
descrevendo e não metaforizando. Mas eu acho que há algumas [metáforas] que são 
aceitáveis e outras que não são porque elas são imperfeitas demais. É um juízo que você 
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tem de fazer caso a caso, o jornalista faz isso o tempo inteiro e eu acho que a gente 
atingiu no jornalismo – vamos falar de editorias de ciência em jornais e revistas, de um 
modo geral jornais diários de prestígio, como a Folha, o Estado, O Globo, o Jornal do Brasil, 
o Correio Braziliense, revistas como Veja, Isto É, Época – conseguiram atingir um patamar 
bastante bom de confiabilidade neste aspecto. Quer dizer, você vê muito menos hoje em 
dia – ainda existe com freqüência, mas muito menos – queixas dos especialistas dizendo 
que erraram tudo, confundiram tudo, não entenderam nada. Eles até escrevem, 
reclamam, se queixam no Painel do Leitor e cartas e tal, sobre pontos específicos, que a 
gente continua cometendo erros. É inevitável a gente cometer erros. Mas eu acho que há 
muito mais fidelidade no aspecto técnico da produção científica. Os jornalistas de ciência 
são muito mais bem-formados, hoje em dia as pessoas estão se especializando bem, 
fazem curso no exterior, no Brasil também. Eu acho que houve uma elevação média do 
padrão técnico-profissional mesmo entre os jornalistas de ciência. Acho que não é a toa 
que um congresso como esse [3a Conferência Mundial de Jornalismo Científico, em 2002] se 
reúne no Brasil; tem a ver com isso. 
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Entrevista 4. 
 
Ulisses Capozolli,  

Jornalista, ex-presidente da Associação 
Brasileira de Jornalismo Científico 
(2001/2002) e editor da Revista Scientific 
American Brasil.   

 
 
 
 
 
 

m bibliografia de jornalismo científico, mas também na prática da 
profissão, tem sido identificado um contraste entre uma forma mais 
estereotipada de se divulgar a ciência, que freqüentemente glamouriza a 

figura do cientista e as implicações de seus resultados, e, de outro lado, uma 
divulgação com perspectiva mais crítica, e talvez  também mais realista. Como o 
senhor nota a presença dessas duas formas de se divulgar ciência no meio 
editorial brasileiro, na imprensa brasileira? 

E 
Eu acho que essa questão sua, Francisco, é extremamente interessante mesmo e eu vou 
dizer para você porque. Eu concordo com você que existe essa visão espetaculosa de 
ciência. Eu estou convencido de que isso é resultado de uma coisa que a gente pode 
chamar de um certo analfabetismo cientifico. Algumas pessoas fizeram observações aqui 
nesse encontro [III Conferencia Mundial de Jornalismo Científico, em novembro de 2002, em São 
José dos Campos] sobre esta palavra ou essa expressão: analfabetismo cientifico. Ela é um 
pouco agressiva, um pouco desconfortável e talvez exatamente por isso a gente devia se 
utilizar. Se ela não for apropriada como terminologia, ela é ao menos provocativa para 
uma situação que é, digamos assim, a dificuldade que as pessoas têm de acessar a 
princípio gerais para compreender questões particulares. De um modo geral a gente 
pode dizer que é isso. E eu vou dizer também que existe, claro, e a gente pode conversar 
até um pouquinho sobre isso, o analfabetismo também na universidade. O que é que 
seria, então, para a gente antecipar, esse analfabetismo dentro da universidade? Ele 
ocorre em princípio sempre que as pessoas tiveram uma formação precária em história e 
filosofia da ciência, porque aí você não tem a dimensão da natureza do conhecimento, e 
aí você tem uma visão extremamente simplificadora e portanto falsa das coisas. Eu acho 
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que essa situação deriva de uma herança histórica nossa, de dois pontos. Primeiro, o fato 
de o Brasil ter uma tradição científica muito recente. A ciência no Brasil – e 
coincidentemente o jornalismo também e a publicação de livros – começa com a 
chegada da família real aqui em 1808, por “acidente napoleônico”, não é? A família, a 
corte portuguesa vem para cá, abriram os portos, aquelas coisas todas, fundaram a 
imprensa régia. Em um primeiro momento a função da imprensa régia era resolver as 
necessidades da coroa: evidentemente arrecadação de impostos, entre outras coisas. E 
em um segundo momento, quando a imprensa régia tivesse uma certa forma, ela 
publicaria livros, por exemplo. Fazer publicação de livros no Brasil foi desde o começo 
uma questão secundária. E a produção de jornais, que era vetada, como a pesquisa 
cientifica também era vetada, foi iniciada. Dom João VI abre o Jardim Botânico, aquelas 
questões todas. Além de termos uma tradição recente, a ciência no Brasil foi permeada 
profundamente pelo positivismo, essa visão reducionista da ciência. Bom, como esse 
legado é mais forte do que certos historiadores da ciência estão dispostos a acreditar, 
esse legado positivista... Para não falar do problema do cartesianismo, essa prisão do 
cartesianismo... Você certamente sabe disso: quando Newton anunciou a capacitação 
universal os cartesianos reagiram em bloco, dizendo que o Newton era feiticeiro. Claro: 
eles tinham uma visão do mundo, do mecanismo de uma máquina do mundo, que para 
eles era como um mecanismo de relógio, um mecanismo de relojoaria. É muito estranho 
alguém adaptado ao mecanismo de relojoaria aceitar a idéia de forças atuando à distância. 
Eu pergunto para você: o que teria acontecido ao longo desse tempo, desde então, desde 
1687, que teria eliminado completamente esse automatismo na cabeça dos cientistas – ou 
talvez, mais apropriado até é a gente falar dos pesquisadores científicos, porque a 
diferença entre cientista e pesquisador científico é um pouco parecida com a de jurista e 
advogado. Jurista cria uma nova legislação, o advogado faz uma aplicação. No Brasil, 
evidentemente, nós temos cientistas, mas a maior parte é de pesquisadores científicos. É 
preciso, se eles quiserem ser tão rigorosos na terminologia, que a gente comece daí.  
 
Ou seja, um cientista deve ter uma dimensão epistemológica do conhecimento. 
Evidente, claro. Essa é uma condição imprescindível. Acho que você concorda , 
especialmente com tua preocupação filosofal da ciência. Bom, como a gente tem essa 
visão automatizada da ciência, em boa parte dos casos... Quando estou dizendo a você 
“automatizada”, é evidente que estou de certa forma caricaturando um pouco isso, estou 
carregando um pouco nas tintas. Essa visão não ficou restrita à comunidade científica, 
ela passou também para a divulgação científica, onde o problema tende a se complicar, 
porque a formação dos jornalistas de um modo geral... E a gente melhorou muito no 
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Brasil nos últimos 20 anos. Nós temos o melhor jornalismo científico da América Latina, 
sem dúvida. Acho que nós temos um nível de jornalismo científico no Brasil, hoje, que é 
equivalente ao dos países desenvolvidos. Nós temos problemas que temos que discutir, 
mas nós demos um avanço enorme. Esse avanço foi dado em função dos interesses 
individuais, porque nós não tivemos, em nenhum momento desses últimos 20 anos, 
nenhum amparo mais significativo para formar esse grupo de jornalistas. O CNPq 
[Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento] falou muito, mas não fez nada na prática. A 
FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo] tem um programa de “blá, 
blá, blá”, mas na prática muito pouca coisa aconteceu. A FAPESP, por exemplo, deu 10 
mil reais para a gente fazer esse encontro, numa área que eles acham que é fundamental. 
Como os jornalistas científicos acabaram reproduzindo e qualificando um pouco essa 
visão da automatização, então, as coisas são mais ou menos automáticas. Para você 
chamar a atenção é preciso você botar um turbo, um ativismo. Então, essa visão 
espetaculosa que a gente tem hoje [da ciência] é derivada da verdade de um problema 
epistemológico... 
 
Qual é a natureza da ciência e qual é a natureza do conhecimento.  
Porque, na verdade, se você não fizer uma boa matéria... Em qualquer área da ciência, 
uma boa matéria é uma história bem contada, como um bom filme; é uma história bem 
contada, como um bom livro; é uma história bem contada, como uma pesquisa 
científica; é uma história bem contada, quer dizer, uma história que tenha beleza, 
harmonia, coerência. Essas características que você pode encontrar já na mitologia, uma 
coisa antiga, que faz parte de um certo ordenamento das coisas. Então, essa visão 
automatizada que reduziu essas coisas – onde você tem plena razão em boa parte dos 
casos que a gente tem por aqui – ainda é uma visão especialmente das revistas. Algumas 
revistas parecem agenda de adolescente. 
 
A Superinteressante [revista mensal publicada pela Editora Abril] você diria? 
Eu acho que sim. Eu acho que a Superinteressante se denúncia pelo nome, inclusive, não 
é? Eles poderiam arrumar um outro nome. Por que Superinteressante? O que você tem 
de super aí? Eu acho que é uma forçada de barra desnecessária, eu acho que ela se 
denúncia pelo nome  
 
E o noticiário de ciência dos jornais impressos, como você vê?          
Eu acho que sobre o noticiário da imprensa diária existem duas questões que a gente 
poderia ver. A primeira questão está ligada ao material que é publicado, aos telegramas 
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que chegam do exterior. Existe uma série de problemas. Por exemplo: toda vez que 
aparece um cometa que tem uma órbita que faz com que você já o aviste primeiro no 
hemisfério celeste norte, há uma chuva de material jornalístico, que chega tudo por 
telegrama. Toda vez que um cometa aparece ou passa primeiro pelo hemisfério celeste 
sul, como aconteceu com o Hyacutake [foto ao lado]. Foi um cometa que apareceu por 
volta de 1996, um cometa que passou muito rapidamente, mas um cometa maravilhoso. 
Ele passou primeiro pelo hemisfério celeste sul, então, os jornais não destacaram 
repórteres para fazer isso. A publicidade dessas coisas é muito melhor, e o resultado é 
que as pessoas não vêem. E as pessoas não viram o Hyacutake.  Então, você vê nessa 
área, por exemplo, como é a nossa dependência em relação ao mercado internacional, às 
tendências dos países ricos, não é? A outra coisa é uma certa eventualidade ainda de... Eu 
acho que mesmo o material feito aqui nos jornais brasileiros, às vezes, tem uma coisa 
espetaculosa ainda na área de astronomia. Você vê com freqüência algumas matérias 
dizendo que em 2027, 2080, um cometa vai se chocar com a Terra. É evidente que não 
vai, porque, se for, nós mudamos a rota dele, agora nós já mudaríamos. Então, veja: 
daqui a 100 anos um cometa vai se chocar com a Terra? Pelo amor de Deus! É uma 
tolice esse tipo de coisa. E isso, na verdade, amedronta as pessoas. Então eu acho que a 
gente precisa desenvolver ainda um certo curso crítico. Porque o jornalismo científico 
tem uma coisa de um amadurecimento, que talvez seja até mais delicado que em outras 
áreas. Porque você deve ter uma postura crítica, a que se refere tanto. Eu me envolvi 
outro dia numa discussão na TV, com um pessoal que dizia que o jornalista tem que ser 
crítico. E eu perguntei: crítico a partir do quê? Como é que eu vou exercer minha crítica, 
se eu não tenho formação mais sólida. Eu acho que encontros desse tipo [em referência à 
conferência na qual a entrevista se realizava], contribuem nesse sentido, a gente vê que está 
melhorando o nível  
 
Quando você diz formação mais sólida, é uma formação que contempla história 
da ciência, por exemplo? 
História e filosofia da ciência especialmente. É claro que você precisa ter um 
conhecimento de física, química, biologia. Na verdade, conhecimentos básicos, conceitos 
fundamentais na área que permita você fazer um acompanhamento. Saber o que é célula, 
divisão celular, a estrutura celular, essas coisas. Estrutura atômica. Noções de colegial já 
resolvem os problemas do jornalista científico. Então nós temos que ter uma formação 
maior em história, em filosofia da ciência, como em toda história, a história da 
humanidade, a história da ciência e tudo mais.  
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Existe hoje no meio científico uma valorização crescente da idéia de 
interdisciplinaridade – inclusive o Caderno Mais!, da Folha, publicou 
recentemente um manifesto interessante sobre isso. Até porque já se reconhece 
bastante que as áreas de saber possuem um funcionamento sistêmico, que suas 
teses e teorias se inter-relacionam, de forma que o conhecimento não pode ser 
departamentalizado. Por outro lado, a gente nota um noticiário – sobretudo nos 
jornais diários, na grande imprensa diária – ainda constituído com base em 
editoriais muito específicas, a editoria de ciência, a de economia, ou de política. 
E, às vezes, dentro dessas editorias ainda há setores mais específicos ainda, o 
que pode levar a abordagem de processos mais complexos a uma fragmentação. 
Você vê um paradoxo nesse sentido, algo que prejudique a macro-visão de 
ciência transmitida pela divulgação científica? 
Eu vou falar uma coisa para você: eu acho que o problema de você ter espaços editoriais 
diferenciados, na verdade, não é o maior problema. De certa forma, esses jornais devem 
ter essa mentalização, mesmo por causa da própria complexidade do processo industrial  
 
Também para organizar a leitura, não? 
Isso. O quê eu acho é o seguinte: o fato de você não ter uma imprensa brasileira e um 
suplemento de ciência, que é o fundamenta. Isso que é a crítica Por quê? Por causa 
exatamente dessa preocupação de ficar colocando... Você veja que coisa interessante: nós 
temos suplemento de  agricultura, de turismo, de telenovela, informática, tudo, e não 
temos o suplemento de ciência. Eu te digo porque nós não temos: não temos 
suplemento de ciência por causa do analfabetismo científico instalado dentro das 
redações, dos donos de jornal e dos diretores de redação. Essa é uma área que eles não 
controlam, eles não conhecem. Eu estou falando esse pessoal de um modo geral, mas eu 
não posso ser injusto, inclusive com outras pessoas, porque eu seria injusto comigo 
nessa situação também. Mas o pessoal, de um modo geral, que ocupou esses cargos de 
poder dentro das redações de jornal tem uma visão tradicional.  
 
Como assim? 
O que é uma visão tradicional do dono de jornal? É de economia-política, como se a 
economia-política não fosse profundamente e radicalmente transformada pela ciência. É 
esse o negócio. Se a pessoa quiser aparecer, ser duro na queda, que é um pouco coisa de 
jornalista, ser o bam-bam-bam, ela vai ter de falar de economia, de política, falar o que o 
senador tal lhe falou, falar da empresa que está comprando a outra, falar o que o 
Antônio Ermírio [de Moraes, industrial paulista]  comeu uma semana antes do almoço, 
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essas tolices. Assim, um sujeito como o Antônio Ermírio – eu não tenho evidentemente 
nada contra ele pessoalmente – mas ele se arvora porque a imprensa abre os espaços, e 
você não vê que às vezes são colocações estruturalmente precárias, assim, do ponto de 
vista, não? O que legitima a opinião do Antônio Ermírio e o que legitima a opinião de 
um sindicalista, por exemplo? O fato é o seguinte: o problema é que a gente tem essas 
coisas desvinculadas. Você dá uma matéria um dia, dá outra matéria no outro dia, as 
pessoas vão tomando conhecimento e as pessoas não conseguem formar um juízo sobre 
uma questão. Então você vê: os jornais brasileiros são cópias do jornalismo americano. 
Mas os jornais americanos têm o The New York Times, que tem um belo caderno de 
ciência, que a gente não tem. Por causa disso, do analfabetismo científico. Se você tiver 
um caderno científico, você pode fazer com que um noticiário que saiu ao longo daquela 
semana, um noticiário que saiu ao longo da semana anterior, possa ser ampliado e ele 
possa ser, digamos, interpretado. Você faz um caderno onde a matéria cresce um pouco 
mais e se relaciona um fato com outro. Então, em um caderno científico você dá 
inteligibilidade para as questões. Essa é uma forma muito promissora de se tratar essas 
questões nos jornais: cadernos, suplemento de ciência que pudessem periodicamente 
fazer uma conexão entre os acontecimentos daquela semana, daquele mês, ampliar as 
matérias, fazer relações entre uma e outra descoberta e permitir que as pessoas tivessem 
uma inteligibilidade possível do que está acontecendo. De certa forma, essa perspectiva 
de você ter uma visão mais global deveria ser suprida, então, pelas revistas. O problema 
é que as revistas, por sua vez, têm sua visão espetaculosa, com a capa de maconha, ou 
com capa... A própria capa da Fapesp [Revista Pesquisa Fapesp, editada pela instituição], com 
essa capa da Santa [edição número 79, de setembro de 2002]. Evidentemente que é uma capa 
oportunista, eu acho que é uma capa oportunista. E aqui eu não estou  fazendo 
nenhuma acusação, mas estamos discutindo jornalismo não porque é para explicar... 
Primeiro, a matéria que eles fizeram é uma matéria extremamente técnica. Para quem 
entrou na história do conto da vidraça, aquela matéria é mais impenetrável ainda. Quer 
dizer, eles fizeram uma capa ali, que é puramente mercadológica, apelativa para ir para 
banca, ainda que ela tenha dito que 12 mil exemplares vão para banca, para vitrine. Quer 
dizer, não dá para pensar você botar 12 mil exemplares de uma revista numa banca 
como vitrine. Tudo bem, a menos que consideremos que a Fapesp seja, como é, 
financiada com recursos públicos. Então, as pessoas se dão luxo de fazer isso.  
 
Mas a tiragem de uma publicação... 
Então você vê, falta... O ideal é que tivéssemos suplemento de ciência nos jornais. Isso 
colonizaria os jornais, daria inteligibilidade para uma série de questões. Mas, por 
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exemplo, os Mesquita [família proprietária do jornal O Estado de S. Paulo] não gostam disso. 
Então nós vivemos uma época na imprensa, do ponto de vista jornalístico, uma época 
quase que medieval, dos senhores de terra, que não permitem que se passe pelo território 
deles mesmo que você pague uma taxa. Não se tem a percepção do jornalismo científico 
como uma prestação de serviço, uma prestação de serviço no sentido de você educar 
para uma nova cidadania, de você fazer a alfabetização científica. Porque a função da 
mídia é participar do processo de alfabetização científico, e essa alfabetização científica é 
uma sensibilização para a perspectiva da ciência. O que a gente entende por alfabetização 
científica é sensibilizar a perspectiva da ciência. Outra coisa que se fala com freqüência é 
que quem tem que fazer alfabetização científica é a escola. Muito bem. O problema... 
Primeiro que isso não pode se enfocar como um único ponto; é um conjunto de 
instituições que devem participar disso. E não considerar o potencial da mídia como um 
todo, especialmente da mídia impressa, em um trabalho desse tipo é ser cego, 
praticamente. Não míope, mas cego. Entre outras coisas, porque o que alimenta as 
escolas, os trabalhos semestrais, as feiras de ciências, é o noticiário que sai no jornal, que 
sai na revista. Porque os livros custam caro. Então o que alimenta boa parte dessa 
garotada e sensibiliza essa garotada com a ciência é o noticiário de ciência  dos jornais. 
Então, nós não temos uma perspectiva desse tipo, nós produzimos, amplificamos essa 
visão senhorial – por exemplo, Rui Mesquita –, amplificamos e causamos um prejuízo 
enorme para o país. Eu vou dar exemplo para você de uma coisa dramática. Eu tava 
coordenando recentemente para a editora Cipione um projeto de adaptação dos clássicos 
históricos da ciência. “O Mensageiro das Estrelas”, do Galileu, “Os elementos”, do 
Euclides, “A origem das espécies”, do Darwin. A Cipione foi comprada por um grupo 
franco-canadense, e os executivos do grupo chegaram aqui e disseram que não, que isso 
não é muito promissor para o mercado e suspenderam um projeto desse tipo. O 
Euclides nunca foi traduzido para o português; esse livro do Galileu, que é maravilhoso, 
emocionante e está fora do alcance das crianças, está fora do alcance dos adultos. O 
Darwin, evidentemente, já foi traduzido, mas a gente adaptar um livro desse tipo, para 
essa criançada toda em primeiro degrau, é uma maravilha. Você vê como um projeto 
desse é abortado exclusivamente em nome do lucro. Quer dizer, não temos nenhuma 
intervenção. Isso é conseqüência dessa administração que o neoliberalismo fez no Brasil.  
 
Você acha que a idéia de alfabetização científica, então, deve passar pela política 
científica do país, assumir uma dimensão estratégica de política nacional para as 
ciências? 
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Eu não sei se ela tem que passar pela política científica, mas ela tem que ser refletida na 
política científica. Eu acho que nós não podemos esperar que o governo se dê conta 
desse tipo de coisa. Nós temos que fazer duas coisas: temos que sensibilizar o governo 
para isso, especialmente esse governo que vem aí [referência ao então presidente-eleito da 
Repúplica, Luiz Inácio Lula da Silva], um governo democrático, evidentemente pela própria 
história do Lula, apesar de todo o preconceito que se tem contra ele, porque nós somos 
um país com uma herança escravista muito forte. Pela primeira vez a gente vai ter um 
presidente que não é um sinhozinho. A gente gosta do Lula como pessoa ou não; o 
problema não é esse. O problema é que o Lula é uma expressão de um desejo histórico. 
Eu acho então que devemos sensibilizar o governo para isso. Mas nós, jornalistas, como 
trabalhadores intelectuais, nós temos esse compromisso com o povo, a função dos 
intelectuais, na verdade, é se dar conta das necessidades da sociedade a que pertencem e, 
de alguma forma, produzir respostas, buscar soluções que sejam adotadas ou rejeitadas 
pela sociedade. Mas essa é a nossa função, é a razão de ser, caso contrário seriamos 
parasitas. Porque nós não trabalhamos na enxada, nós não trabalhamos no torno, nós 
trabalhamos com conhecimento. Então uma das coisas que nós devemos fazer é nos 
convencermos da nossa condição de trabalhadores intelectuais, não podemos nos 
envergonhar disso. Agora, para legitimar essa nossa posição precisamos caprichar na 
nossa formação, não podemos abrir mão de nossa formação. Caso contrário nossa auto-
estima não tem sustentação. Não sei se você concorda comigo, certo?  
 
Eu queria voltar na discussão sobre a legitimação da informação científica no 
noticiário, que você abordou ao comentar a presença de opiniões de empresários, 
sindicalistas, na composição do jornalismo de ciências. Jornalistas geralmente 
trabalham com fontes especialmente selecionadas, que podem ser periódicos de 
credibilidade internacional, revistas especializadas, pesquisadores, que em tese 
constituiriam fontes de autoridade reconhecida. Mas às vezes não. Há casos em 
que a informação científica fica meio sem lastro, na dependência de fontes não 
exatamente qualificadas. Como é que você vê isso? Como a imprensa trabalha, 
na sua opinião, a legitimação da informação científica que ela veicula? Há quem 
diga, por exemplo, que é dada uma importância demasiada aos argumentos de 
autoridade, um pesquisador ou cientista que recebeu um Prêmio Nobel e que é 
chamado a opinar, pela sua autoridade, sobre um tema que ele não 
necessariamente pesquisou.  
É, Francisco, acho que você fisgou uma questão estratégica. O negócio é o seguinte: a 
autoridade é um dos problemas seríssimos da ciência  
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Só complementando a pergunta: como fica nessa legitimação a discussão sobre 
as variáveis metodológicas do conhecimento a ser divulgado? 
Perfeito. É inevitável a gente chegar a essa resposta. Está bem pavimentada a tua 
proposta e é muito gostoso isso. É nessa questão que você está falando, da autoridade, 
da visão da autoridade, talvez ninguém menos que o Aristóteles sirva de exemplo. O 
Aristóteles reinou durante 20 séculos e nós nos enganamos, nós nos apoiamos na 
autoridade quando nós deveríamos nos apoiar na inteligência. Eu não estou dizendo que 
o Aristóteles era idiota. Pelo contrário, ele era um filósofo totalmente fascinante, e é 
preciso tomar cuidado para a gente não cometer injustiça com ele, porque o Aristóteles é 
um filósofo que a gente joga pela janela e quando a gente vê outra vez, ele está entrando 
pela porta. Ele é um filósofo de um porte absolutamente magnífico. O problema do 
Aristóteles não é ele em si, mas é como ele foi assimilado pela igreja cristã. Aí está o 
problema. O Aristóteles enquanto autoridade, enquanto aquele que disse que além da 
Lua reinava a perfeição, fez com que a gente ficasse aprisionado a esse geocentrismo 
durante 20 séculos. E os argumentos dos geocentristas, à primeira vista, eram  razoáveis 
e esses argumentos quase sempre são banidos ainda hoje. Se você chegasse com uma 
crítica aos geocentristas, aos heliocultristas da época, as pessoas iam dizer para você o 
seguinte: o sol está lá às seis horas da manhã, ao meio-dia está aqui em cima da tua 
cabeça e às seis horas da tarde ele está no horizonte. O que você quer discutir? Você é 
cego? Na verdade, existe um ponto que talvez valha a pena te passar rapidamente, que é 
essa onda de críticos que está se proliferando por aí, que em boa parte dos casos são 
literalmente um bando de idiotas. Como é que você pode se declarar aprioristicamente 
como crítico? Eu te digo: esse é um equívoco dos mais grosseiros. Eu sou crítico em 
relação a algumas coisas e não sou em relação a outras, depende da questão. Eu preciso 
analisar cada uma das questões. Eu, em princípio, não sou crítico, não sou crítico porque 
estou vivo e a vida é uma utopia, a maior das utopias. O que não significa que eu seja 
uma pessoa mística no sentido pejorativo dessa palavra. Sobre a tua pergunta eu dei um 
pouco de volta para responder, talvez para dar um certo contexto, e eu acho importante 
ter um certo contexto para a gente enxergar melhor as coisas. A única forma de a gente 
fugir da autoridade e buscar a criação, buscar a inteligência, é a nossa formação, nossa 
percepção. Os jornalistas precisam descobrir que eles podem produzir informações 
primárias. A informação primária, a princípio, é aquela que o cientista faz no laboratório, 
e o que o cientista faz no laboratório é a interpretação. E o jornalista, quando interpreta, 
quando enxuga no horizonte a perspectiva nova, ele produz informações primárias. Só 
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que nós não damos bola para isso. Se você não valoriza teu trabalho, vai querer que teu 
patrão valorize? Então nós temos que valorizar nosso trabalho. 
 
Será que nós, jornalistas, não estaríamos meio viciados na reprodução do 
discurso de terceiros, de uma forma um tanto passiva, em vez de buscarmos 
interpretar e construir um raciocínio mais abrangente e pluralista sobre as pautas 
de ciência? 
Sim, pela reprodução do discurso, porque a nossa formação... Nós embarcamos nos 
hábitos de gerações anteriores e a própria história do jornalismo no Brasil está 
relacionada ao processo de reconhecimento da profissão. Assis Chateaubriand [dono dos 
Diários Associados, principal grupo de mídia no Brasil durante a primeira metade do Século XX] 
daria uma carteirinha para você se você fosse jornalista, e dizia assim: “Eu não tenho 
salário. Se você tem uma carteirinha, você se vira, você vai achacar”. Então, quando as 
pessoas discutem jornalismo hoje... Foi a regularização da profissão de jornalista que deu 
dignidade à nossa profissão. Nós não podemos perder isso de vista, mas a gente ficou 
com alguns vícios dessa ordem anterior, que é essa de papagaio de pirata. Por quê? 
Porque jornalista não precisa... Os cursos são muito ruins. Muitas vezes os profissionais 
que não dão certo na vida profissional vão dar aulas. Eu não posso generalizar, porque 
não é verdade, a generalização é superperigosa. Eu tenho amigos, excelentes, admiráveis 
profissionais, que felizmente dão aulas e que ajudam a manter o nível dos alunos. Mas 
você veja que chegou um momento crítico no jornalismo científico, porque o jornalismo 
científico é antes de tudo um jornalismo interpretativo, jornalismo contextualizado 
historicamente. Para você fazer contextualização histórica dos acontecimentos você 
precisa ter uma boa formação, você precisa recorrer a filósofos às vezes. Essas coisas 
devem estar na sua cabeça de alguma forma, de repente você procura na Internet esse ou 
aquele dado, mas é para complementar uma coisa que está pronta na sua cabeça. Você 
não tem a obrigação de ter tudo na sua cabeça, em que ano nasceu ou morreu fulano, 
por exemplo. Mas você deve ter um cenário na cabeça que permita você fazer um 
ordenamento. Eu até fiz uma brincadeira nessa fala minha aqui [na conferência] dizendo 
que é uma situação parecida à organização dos cristais nas três dimensões do espaço nos 
corpos sólidos: é isso que dá consistência. Então, para fazer jornalismo interpretativo a 
gente precisa dessa formação. Jornalismo científico é fundamentalmente jornalismo 
interpretativo. A contribuição do jornalismo interpretativo para o jornalismo como um 
todo: essa a formação é indispensável, é ponto de partida e ponto de chegada. 
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Vamos pensar na escritura do texto de divulgação científica. Você acha que esse 
texto que, por exemplo, vai divulgar uma descoberta de um novo asteróide ou de 
novo planeta, numa órbita tal, você acha que esse texto de divulgação deve 
contemplar os aspectos metodológicos, os aspectos sociológicos envolvidos na 
obtenção desse conhecimento, ou não? É uma discussão que eu acho importante 
porque nos textos de jornais impressos diários essa discussão é ainda um pouco 
tímida, às vezes quase inexistente. O conhecimento é simplesmente divulgado 
em seus resultados e pode ser que daqui a duas semanas um novo conhecimento 
venha a ser contraposto e, então, uma nova informação conflitante com a 
primeira  venha a ser divulgada sem nenhuma discussão sobre as variáveis 
metodológicas que condicionaram essa oposição. Por isso eu coloco essa questão 
para você. 
Francisco, outra vez você tem uma questão muito rica e muito provocativa. Eu não 
estou sendo simpático com você, estou lhe falando mesmo o que estou sentindo. Eu 
acho que aí outra vez temos duas questões. Eu me lembro que quando fui defender meu 
mestrado havia um professor, uma das pessoas da banca, que começou a fazer uma série 
de observações, até o momento em que eu perdi a paciência com ele. Eu disse para ele 
uma coisa que eu acho que posso usar para tentar responder essa questão que você 
levanta, que é o seguinte: Eu estava interessado na fertilização das flores no campo, eu 
não estava interessado nas flores da bancada ressecada. Eu quero as coisas vivas e não as 
mortas para pôr na prateleira. Eu posso até tê-las, mas com outro olhar. O meu interesse 
principal são das coisas vivas, que estão em movimento. Nós temos uma tradição – 
outra vez epistemológica, outra vez reducionista, outra vez mecanicista – de fazer essas 
coisas todas na academia e botar na prateleira. Você não traz para a vida real. Isso é o 
equivalente ao discurso que não vai para a prática. Nós fazemos discursos de “blá-blá-
blá”. E cadê? Onde você fez? Não tem. As pessoas não fazem. Nós precisamos romper 
com isso, nós precisamos falar menos e fazer mais, nós precisamos perseguir as 
qualidades das coisas e, do ponto de vista da ciência, nós temos que descobrir o amor 
pela ciência. Você só faz isso se sensibilizar as pessoas. E, se as pessoas perceberem 
minimamente, elas vão se render a isso. Ninguém fica impassível ao céu estrelado, 
ninguém fica. As pessoas todas são sensíveis e as pessoas todas querem saber o que é 
uma estrela cadente, por que a estrela tem essa ou aquela cor. Então você pode participar 
– e deve – desse processo de alimentação das pessoas, como trabalhadores, agricultores 
que plantam feijão, arroz. Nós temos que alimentar nossa sociedade com esse tipo de 
alimento porque o feijão e o arroz são nossas informações, alimento sim, do intelecto, 
alimento da espiritualidade. Essa é uma coisa que se você fala às pessoas. Eu não estou 
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falando da espiritualidade do Papa, nem do padre, nem do pastor, é outra coisa. Estou 
falando de uma dimensão metafísica que o homem tem. Então eu acho que há esse 
negócio. Agora, com relação à matéria jornalística ter esses pressupostos ou essas 
presenças a que você se referiu, eu acho, Francisco, que é o seguinte: sim e não. Por que 
sim e não? Ou como sim e não? Eu acho o seguinte: se esses pressupostos estiverem na 
sua cabeça, a sua matéria vai ser escrita de um jeito tal e com um caminho tal que você 
vai satisfazer essa demanda. Ela é subjacente ela não aparece no texto, mas ela está lá, 
dando estrutura, dando musicalidade, dando ritmo e, principalmente, você vai estar lá 
sensibilizando as pessoas.  
 
Às vezes a escolha de um verbo, uma sugestão a partir de um termo ou outro, já 
dá toda essa perspectiva, não? 
A escolha de um verbo... Nós não devemos ter medo da literatura no tratamento da 
ciência. Porque a literatura está presente. Eu falei isso aqui [na conferência], pode até causar 
um estranhamento. Aliás, a essa altura do campeonato, é um pouco até frustrante que 
cause um estranhamento. Você vê que isso gera reações às vezes meio aceleradas. E 
quando eu falo para você sobre a formação, é para que a gente incorpore o íntegro das 
coisas na nossa formação de jornalista científico. Literatura, por exemplo. Sem literatura 
não tem nada, não tem cinema, não tem teatro, não tem ciência, não tem nada. Sem 
literatura não tem vida. A literatura é organizadora dessas questões todas. Agora, você 
não vai fazer o texto literário porque você não está ali para fazer literatura no sentido 
mais restrito, mas você pode tirar partido dos recursos da literatura para fazer isso. 
Então, um texto limpo, um texto bem feito, um texto com qualidade, um texto com 
informação, um texto bem interpretado... Não tenha dúvida de que você vai receber a 
resposta do leitor, porque o que você está dando para seu leitor é um presente e os 
leitores reconhecem isso muitíssimo bem, não tenha dúvida. Eu tenho uma relação... E 
posso te falar sem nenhuma pretensão – porque pretensão é uma outra coisa, pretensão 
é você se olhar o máximo. Os índios têm uma coisa que demole esse conceito de 
pretensão: quando você chega para o índio e diz: “Bonito arco. Foi você quem fez?”, ele 
responde que foi o espírito que o ensinou. É claro, ele está falando do universo 
mitológico, mas não é só ele que fez, foi o espírito que lhe ensinou, ele foi e fez. Com a 
gente acontece a mesma coisa. Suponha que você tem uma potencialidade em particular 
de escrever bem. Na verdade, é seu mérito, mas não é seu, porque você tem essa 
característica. Então, a gente precisa tirar esse negócio provinciano, arrogante, 
autoritário, e botar nesse espaço vazio um pouco de generosidade. E a generosidade a 
gente tem que desenvolver com a gente. Você não pode dar para o outros se quiser 
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mudar. Então eu estou dando essa volta para te dizer que tenho uma relação... Eu já 
tenho vinte e poucos anos de jornalismo científico e sempre tive uma relação carinhosa 
com meus leitores. E às vezes encontro pessoas me falando: “Ulisses, eu comecei a fazer 
isso porque um dia eu li o seu texto, e tal”. É por isso. Você põe isso e o cara vem e te 
dá a resposta, não tenha dúvida. E essa é uma relação muito boa, porque ela é 
humanizadora. Você não está propondo intimidade, você não está sendo sedutor no 
sentido promíscuo da palavra, mas você está sendo sedutor com a idéia. Não há presente 
mais belo, não há presente mais rico ou mais estimulante do que a partilha de idéias. Vou 
te dizer uma última coisa. A gente fez essa última edição da Scientif American [Brasil, de 
dezembro de 2002], uma edição sobre cosmologia, um estado da arte da cosmologia. E eu 
escrevi o editorial falando isso: que presente nós podemos dar para nossos leitores que 
nos prestigiaram e estiveram conosco nesses seis meses desde que a gente lançou essa 
revista, que as vendas foram crescendo... As revistas sobreviveram em bancas, porque o 
mercado de publicidade está ruim.  
 
A assinatura não é forte? 
A assinatura também, a assinatura está crescendo. E vende em banca, não é? A 
publicidade vai indo, a gente acha que no ano que vem vai. Por várias razões. Eu devo 
pensar... Não que eu deva dar um retorno para o meu leitor por esse crédito, por esse 
apoio que recebo. E qual é o presente que eu posso dar? Eu posso dar um belo texto, eu 
posso dar um belo artigo, um belo tema, especialmente no final do ano, quando a gente 
faz um balanço do que foi a vida naquele ano. Mas, certamente, é importante que você 
tenha um texto de reflexão, e a gente produziu esse material, reproduziu, acrescentou 
coisas de cosmologia, o estado da arte de cosmologia. O que é que está acontecendo? 
Para onde vai? De onde veio o Universo? Essa é a grande questão: é um presente que 
você dá, é o presente que a gente pode dar e que devemos sempre oferecer para nossos 
leitores. É claro que as pessoas vão ficar gratificadas. Elas têm direito a isso, eu não 
estou sendo generoso eu não estou sendo bonzinho, não estou sendo o tal. Eu estou 
cumprindo a minha função, nem é eticamente, é esteticamente que estou cumprindo 
minha função. As pessoas falam muito de ética. Eu estava conversando isso com um 
finlandês. Você só pode falar da ética em função de uma estética, ou como é que eu sei 
se sou ético?, como é que eu sei que é sim ou não?, onde é que eu tenho o prumo das 
coisas? O prumo das coisas está dentro de mim, e o prumo dessas coisas é 
profundamente estético, como a natureza é profundamente estética. Você tem padrões 
ou estética na natureza o tempo inteiro. Você pega a matemática pitagórica... Outro dia 
eu vi uma pessoa fazer isso. É maravilhoso! Como é que as formas vão se 
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transformando na geometria, como é que elas vão se transformando em formas vivas, e 
como é que elas vão... Os cristais... 
 
A TV Cultura de São Paulo tem veiculado um programa belíssimo sobre isso, 
chamado “Arte e Matemática”. 
Pois é. Quando você penetra minimamente nas profundezas da natureza, e em nós, na 
nossa cabeça, daí a importância de a gente ter, entre outras coisas, uma formação 
mínima, de a gente saber o que é por exemplo, a psicanálise. Porque foi a psicanálise que 
fundou o conceito do inconsciente, essas coisas todas. A gente aprende essas coisas e aí 
você faz, não porque você é o bam-bam-bam, você faz porque sabe que é assim que se 
faz. Então, não é mérito nenhum, é uma decorrência. Essa é toda a história da mitologia. 
O que é que você tem na mitologia? Você tem a chamada à aventura, não é? Existe um 
acontecimento na tua vida, um dia você está quietinho lá na sua casa jogando vídeo-
game e o teu amigo passa e te convida  para jogar alguma coisa. Você fala: “não”. E de 
repente você vai lá e descobre que isso é muito interessante, e de repente você se 
apaixona por aquela coisa. É a chamada à aventura. A vida é uma chamada à aventura, é 
uma chama, é um herói. O herói é aquele que deve ir para o desconhecido para fazer 
uma busca, e ele não vai sozinho, ele vai com um mentor. O mentor é um herói já 
experimentado, é aquele que já voltou do desconhecido e tem uma história para 
aconselhar o herói. O herói não existe sem o vilão, e o vilão está lá para ludibriar o herói. 
Então, toda história, toda literatura, todo cinema, toda arte, toda pintura e toda ciência 
não entram por analfabetismo científico. Boa parte da comunidade científica não sabe 
disso, por pura ignorância, informação precária, tudo isso está repousado nessa estrutura. 
A estrutura básica que tem o herói é a dos arquétipos. Os arquétipos são estruturas, são 
energias psíquicas. Essas energias psíquicas são profundamente transformadoras, tanto é 
que o vilão pode virar herói para enganar o próprio herói. Você tem o mentor que se 
transformou, porque praticamente, na verdade, ele já foi o herói. E a mitologia, que está 
na base da ciência, foi a primeira organização que a gente fez do cosmos, para dar 
inteligibilidade. Eu escutei outro dia, na Unicamp, um professor dizer arrogantemente 
que a mitologia deveria ser destruída. E eu tentei dizer que era impossível, com base na 
primeira lei da termodinâmica: “a energia nem se cria, nem se transforma”. Eu acho que 
não tive sucesso porque, na verdade, eu não estava sabendo de nada do que estava 
falando. Longe de eu ter me sentido um sabichão, porque achava que sabia um pouco 
mais que ele. Isso dá uma sensação de angústia, de solidão. Seria muito mais interessante 
se a gente tivesse uma interlocução mais gostosa, como estamos tendo aqui, em que você 
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pudesse discordar sim, de algumas questões, mas saber do que está se falando, não é? 
Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, todos nós. 
 
Você acha que essa dimensão mitológica é particularmente interessante para 
construção da narrativa de divulgação científica? 
Sem dúvida nenhuma. Olha, Francisco, isso é tão necessário quanto o ar, é mais 
necessário do que as pessoas possam imaginar. É profundamente necessário. Se você 
não tiver isso... A mitologia é fundamental na construção da estética, ela participa, ela 
está presente, ela é o resultado dos padrões e ao mesmo tempo é uma relação interativa. 
E não tem como não dizer, por exemplo, que não é uma questão parecida com essa 
questão de botequim sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Você não tem como 
separar uma coisa da outra. Por que sim ou não? Isso é um maniqueísmo, é um 
reducionismo. A engrenagem sobe primeiro e depois... Qual das engrenagens sobe ou 
desce primeiro? Por que temos que pensar assim? O ovo e a galinha são uma síntese, é 
um processo só. Como se falar do primeiro homem, o famoso elo perdido. Você vê 
sempre em textos de antropologia, e eu desconfio que alguma parte dos antropólogos 
também pensa assim. O elo perdido, o primeiro homem... O primeiro homem não 
existe, não existe fisicamente esse primeiro homem. Existe uma metáfora do primeiro 
homem, existe um processo de transformação, como a noite e o dia. Não há um 
momento em que você possa dizer que acabou o dia e começou a noite, e não há um 
momento em que você diz que acabou a noite e começou a manhã. É uma transição, a 
luz vai enfraquecendo, vai se escurecendo e as estrelas vão aparecendo, é um processo. 
O problema é que nós não temos dimensão de processo, porque precisamos paralisar as 
coisas e crer: Isso é sim ou não? É o problema do mecanicismo. Você pode ver como 
está profundamente enraizado na divulgação científica, nas cabeças das pessoas, isso é 
uma prisão. Willian Blake [poeta inglês] tocou nessas questões, não é? Então você vê 
através do papel libertador da literatura. É fantástico. Se você não tiver a literatura do 
seu lado, amigo, você está em maus lençóis. Você vê na comunidade acadêmica e até 
entre os jornalistas a dificuldade que as pessoas têm de escrever, ou se expressar. Às 
vezes não sabem escrever, porque talvez tenham menosprezo pela literatura, está certo? 
Humanidades...  
 
Ulisses vou te fazer uma pergunta que decorre de tudo que estamos falando, 
sobre literatura, metáforas e narrativas. Que é como conciliar a construção desse 
texto atraente e rico em termos literários e até mitológicos, como você colocou, e 
a precisão conceitual, o rigor ao trabalhar os conceitos de especialidade? 
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É decorrente, a precisão é decorrência disso, porque esse rigor que a gente... Olha, 
Francisco, o rigor de que se fala não pode ser rigor mecânico. Se você for discutir isso 
fora do contexto, as pessoas vão dizer que você está fazendo um discurso vazio, porque 
as pessoas não estão dispostas a aceitar um pressuposto. A aceitação de um pressuposto 
e a investigação a partir daí significa pensar, e pensar não é trabalho, porque enquanto 
você pensa você tem que mudar de posição às vezes, você tem que voltar atrás em 
relação àquilo que você achava, que você pensava. Então, dá um grande trabalho. Agora, 
é muito bonito, porque você rejuvenesce uns mil anos. Se você vive 50, 60, você passa a 
viver 600, você vive muito mais, para você ver como o tempo é relativo. Eu digo para 
você que essas características, essas presenças, elas são quase definidoras dessa outra 
condição, uma certa precisão. Não é o rigor, porque esse rigor não existe. Essa precisão 
não existe nem nos relógios suíços, nem nos relógios atômicos existe essa precisão. Essa 
precisão absoluta não existe em lugar nenhum do mundo, e eu vou te dizer porque que 
não existe. Se existisse essa precisão, existiria a perfeição de uma coisa que não varia. 
Uma coisa que não varia não tem transformação, é uma coisa só, ela não tem 
movimento mais, está morta. O processo se transforma, tem vida. O problema é que 
essa gente não está disposta a aceitar essa idéia de movimento, e esse é um problema 
epistemológico outra vez. Toda vez que se argumentou contra o movimento, se deu com 
os burros na água. O Einstein foi o último a fazer o grande erro nessa área, e que é uma 
coisa belíssima:  
 
A tal constante cosmológica, não?  
E foi o quê? Foi uma tentativa de fazer o universo ficar paralisado. É claro que a 
constante cosmológica hoje tem uma outra dimensão. Até o Einstein podia não estar 
errado, mas não daquele jeito. Ele tentou paralisar. Quando se disse da deriva dos 
continentes, das placas tectônicas, houve críticas pesadas. Mas, sim, os movimentos se 
deslocam, não tem nada parado embaixo de nossos pés. É o caso do Einstein. Não tem 
nada parado, nada fixo no universo. Você vê as últimas excursões falando da 
possibilidade das constantes básicas da física terem mudado ao longo do tempo. Por que 
não? Quando a gente tiver a memória da história a gente vai ver que sim, a tendência é 
que sim. Eu tenho até uma questão estatística. O problema é que eu não tenho garantia, 
garantia absoluta eu não tenho. Se eu tivesse garantia absoluta, eu teria através de uma 
certa instância a falta ou movimento, o absolutismo. O mundo é o que a gente diz que é, 
o mundo não sabemos o que é, o mundo é uma coisa que a gente diz que é. O mundo é 
resultado da interpretação humana e, como o resultado dessa interpretação muda com o 
tempo, temos uma sensação de progresso. Vamos progredindo. Sabemos hoje mais do 
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que sabíamos no passado, embora isso inclusive seja questionado. Eu vou te dar um 
exemplo. Eu tive um acidente e desloquei o ombro. Foi uma coisa complicada. Fui no 
ortopedista e ele me deu medicamento, injeção, sei lá o quê. Eu travei, travei o braço, 
perdi o movimento do braço, perdi o movimento da mão, tive problema de coluna, na 
perna, comecei a ficar travado durante três meses, por causa de uma queda e de eu ter 
machucado o braço. Um amigo meu disse: “Ulisses, eu conheço um acupunturista, um 
árabe. Vamos lá”. Perdi o movimento, não conseguia levantar o braço. Cheguei lá e ele 
me pôs numa cama, me deitou, pegou no meu pé e na minha mão, fez uns toques 
durante uns 15 minutos. No fim dos 15 minutos, ele disse: “Ulisses, movimenta os 
braços”. E eu consegui movimentar. Fiquei emocionado. Ele pegou uns eletrodos e pôs 
no meu braço. Fui lá três vezes e resolvi meu problema. Ele me pediu para parar de 
tomar remédio, porque fazia mal ao meu estômago. Claro, meu estômago estava 
detonado, e eu não tinha falado isso para ele. Isso é falsa ciência? Evidentemente que 
não é. Existe falsa ciência? Evidentemente que existe. Existe falsa ciência dentro da 
ciência inclusive. Então você não tem garantia de como as coisas são. Eu acho que outra 
vez a distinção aí seja da estética talvez, dos padrões estéticos, embora sejam elaborações 
muito mais refinadas. Daí a gente refinar a nossa antena para buscar a coisa onde ela 
está, o novo onde está, a beleza onde ela está, a verdade, entre aspas, ou não omitir onde 
ela está. Nós produzimos informação diária, nós somos interpretes, não?  
 
Ulisses eu vou insistir no conceito, na discussão que procurei levantar a partir da 
palavra “precisão”. Vou te dar um caso específico da área do jornalismo sobre 
biotecnologia. Você tem um elemento que se chama transgênico, um organismo 
criado por uma técnica de transgênese. E você tem uma série de outras técnicas 
de modificação que não são transgenéticas. E muitas vezes se colocam essas 
diferentes formas dentro de uma idéia generalista de “organismo geneticamente 
modificado”. Isso cria uma percepção de que todo organismo que sofreu 
modificação genética é um transgênico. Algumas análises preliminares que eu 
tenho feito indicam que houve alguns erros mais graves provenientes dessa 
confusão, por exemplo se dizer que todos os humanos são transgênicos devido 
ao fato de terem sofrido modificações genéticas sucessivas ao longo da evolução 
da espécie ou coisa assim. Então, quando eu falo de precisão ou rigor...  
Não podemos ter medo das palavras. Eu entendi o que você queria colocar. 
 
 
Porque a alfabetização científica passa por aí também, não passa? 
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Passa.  
 
Porque se eu não conhecer o conceito, não souber identificar de que classe de 
organismo se trata, eu posso chegar a temer um certo tipo de tomate que talvez 
eu não tenha razão efetiva para temê-lo. 
Você tem toda razão. Eu acho que a questão da terminologia, da precisão... Vamos ao 
termo sem medo. O problema é que a precisão aí é usada com esse rigor, que na verdade 
não existe porque você não tem garantia, as coisas não são assim. Vamos usar a precisão 
aqui, sem medo, nesse sentido que você está falando. Acho que você tem toda razão. O 
que você tem, digamos assim, é uma falta de discernimento técnico. Aqui tem transgenia: 
eu peguei um gene ou outro organismo e coloquei aqui. E aqui eu fiz uma mera 
engenharia: fiz uma mera transformação dentro deste mesmo organismo, mexi nele, 
peguei um gene inativo e ativei.  
 
Se você me permite, Ulisses, vou tentar questionar também isso. Porque alguns 
pesquisadores dessa área me explicaram que o que define um transgênico não é 
fato de haver uma transposição de gene de uma espécie para outra, mas sim o 
fato de haver uma recombinação de DNA induzida de maneira específica. Uma 
das possibilidades que isso te dá é o rompimento das barreias naturais para 
intercâmbio genética de espécies diferentes. Então se eu pegar um organismo de 
uma espécie qualquer e rearranjar, por essas técnicas de recombinação, o mesmo 
DNA dele, ele é transgênico. 
Mas aí eu acho que você tem opiniões contrárias em relação a isto. Na verdade, é uma 
área em que existe uma certa discussão. Transgenia, do ponto de vista etimológico, do 
significada da palavra, se quisermos saber por precisão, a gente deve levar em conta... A 
transgenia você tira de algum lugar e transporta para outro. Você vê que não tem 
problema, nós não entramos em desacordo, se a gente levar em conta... Você fala: 
“Escuta, Ulisses, na verdade é o seguinte, o meu universo é menor, o que eu considero é 
o menor; eu tiro daqui de baixo e ponho aqui”. E com isso eu justifico 
etimologicamente. A linguagem, jogos de linguagem, não? Você pode falar, digamos 
assim, de “casa verde”, literalmente uma casa verde em um determinado lugar, ou do 
bairro Casa Verde. Provavelmente o bairro Casa Verde foi conhecido por causa de uma 
casa verde que alguém um dia pintou. Como a gente não tem essa perspectiva da 
linguagem, como essas pessoas têm essa visão positivista, a dimensão da linguagem é 
perdida. A matemática também tem seus problemas, porque a matemática é uma criação 
humana, e o espírito dos homens permeia todas as coisas que o homem faz, não é? 
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Felizmente as coisas são assim. Senão seriam definitivas. E seriam certamente muito 
chatas.  
 
Mas, independente da discussão técnica, que isso a gente vai ter que discutir no 
ramo da genética, da biotecnologia, você acha que essa preocupação com o rigor 
das definições é uma preocupação que se deve ter na divulgação científica? 
Eu acho que se deve ter. Eu acho inclusive, sobre isto, que um bom texto deveria, em 
um certo momento, fazer referência até a essa controvérsia, essa questão, porque aí você 
resolve o problema. E se você não resolve, pelo menos encaminha de uma forma 
promissora. Na verdade nós não podemos ter esse temor ao erro porque ele é inevitável. 
Mas devemos, toda vez que o erro acontecer, ou toda vez que o erro tiver chance de se 
manifestar, devemos tentar amenizar ou prevenir, não é? Eu acho que é possível fazer 
essas coisas, daí você tem a criação. Eu acho que é mais ou menos isso, Francisco.  
 
Ulisses, me deixa te fazer uma última colocação, que é uma preocupação que 
tento tratar dentro da filosofia, mas não tenho idéias acabadas sobre isso, é mais 
uma discussão que está na mesa. Existem algumas “teses” sobre a ciência, 
vamos chamar de teses filosóficas, e entre eles está a tese da veracidade, que é 
muito discutida no âmbito da filosofia da ciência. É a discussão sobre a ciência 
ter ou não o potencial de produzir enunciados verdadeiros no sentido de 
absolutos, definitivamente verificados. É uma tese positivista que foi muito 
questionada por Karl Potter [filósofo alemão] e seus seguidores. E há outras 
teses, como a da neutralidade, da autonomia... 
Esse é o problema do internalismo e externalismo.  
 
E também a tese de progresso, não apenas o progresso inerente à atividade 
científica, se ela é progressiva ou não, mas também se a ciência é um fator de 
progresso para as sociedades, de bem-estar. Se pegarmos essas teses sobre a 
veracidade, a neutralidade, a autonomia e o progresso da ciência de uma forma 
mais ou menos conjunta, associada, pode ser que elas formem ou determinem a 
concepção geral que você tem sobre a própria ciência. Tenho achado que essas 
teses, ou a opinião formada sobre elas, são o que constrói a imagem da ciência 
que é veiculada pelos meios de comunicação. Eu noto a título de hipótese que a 
filosofia e a sociologia das ciências construíram uma discussão muito fértil em 
cima dessas teses, mas que, por outro lado, a imagem que a ciência tem no 
âmbito público, midiático, principalmente nesse jornalismo sensacional e 
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estereotipado que a gente chegou a mencionar, é uma imagem que ainda 
apresenta a ciência como detentora de enunciados absolutos, como se o crivo da 
ciência tornasse aquilo uma verdade refutável, quando a gente nota que o que 
quais existe é refutação no âmbito científico. Então eu queria muito que você 
comentasse um pouco essa dicotomia entre as teses que são trabalhadas no 
âmbito especializado da filosofia, da epistemologia e a imagem que o público faz 
ou é levado a fazer da ciência.  
Todos esses recursos são uma tentativa de a gente se garantir contra o erro. São os 
esforços renovados, repetidos. Tudo indica que a garantia não existe. Os psicanalistas 
dizem que a busca de garantia é uma característica do neurótico, e a gente tem que abrir 
mão da garantia para fazer criação. Você só cria quando você abre mão, se arrisca. 
Quando você se arrisca, você cria. Você vê que faz sentido isso, não? Faz um sentido 
muito interessante. Sem entrar nas particularidades técnicas de cada uma das questões, 
isso aí exigiria até, talvez, algumas consultas, algumas coisas, é até um pouco de 
atrevimento tocar tão sumariamente nisso, querer ser profissional também. Mas a gente 
pode, acho, dizer que essas são todas propostas em um sentido de se garantir contra o 
erro. Você tem outras abordagens. Eu, particularmente, por uma história de vida do 
sujeito – qualquer que seja o sujeito, sujeito cartesiano, que inclusive é o mais: “penso, 
logo existo” – todo sujeito tem uma história, e toda história tem particularidades. Eu, 
por exemplo, tenho uma ascendência anarquista, meu avô, meu pai... Portanto eu tenho 
entre meus filósofos um anarquista, que é o Paul Feyerabend [filósofo norte-americano, morto 
em 1996], e que diz o seguinte: que a ciência anárquica...  Evidentemente que não 
entendo aqui ciência anárquica como confusão e desqualificação, qualquer coisa do tipo. 
Mas a ciência mais anárquica é muito mais promissora e muito mais bela. O que é que eu 
tenho dentro dessa ciência anárquica a que se refere Feyerabend? Muito mais a estética, 
muito mais os padrões de beleza do que o rigor, vamos dizer, observacional. Porque essa 
coisa observacional pode ser desmentida. Eu posso fazer um trilhão [de experiências] e, se 
eu tiver uma que não seja, ela desmente, basta uma para me desmentir. Na verdade, eu 
sempre vou me valer do recurso do padrão, levando em conta que eu sou intérprete. Eu 
acho que a gente, então, pode pensar a partir daí que a noção de progresso, se a ciência 
leva a progresso ou não, certamente eu vou estar sendo positivista ao dizer para você 
que eu concordo com essa possibilidade.         
 
Depende da concepção de progresso? 
Depende da concepção. Por exemplo, se nós tivermos um conceito abrangente e 
crescentemente abrangente das questões, certamente podemos admitir isso como um 
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estado de progresso. É uma admissão. Pode ser que as coisas sejam assim. O problema é 
que quando eu faço uma inclusão de coisas, eu começo incluir coisas que exatamente 
não sei o que são. Por exemplo, quando eu falo da Grécia antiga, eu posso no meu 
discurso incluir, como eu acabei de fazer, me atrevi a fazer, falar da mitologia. Mas para 
eu saber exatamente o que é mitologia para um grego, eu precisava ser um grego daquele 
tempo, eu precisava sentir o cheiro daquela cozinha grega, eu precisava ter a atmosfera 
da casa grega, eu precisava ter os ruídos das ruas gregas, eu precisava ter, enfim, tudo 
aquilo que fazia do grego em grego, eu precisava ser para eu dizer exatamente o que é. E 
ainda assim eu seria apenas um dos gregos falando do que os gregos são. Então, eu 
posso pensar que eu tenho abrigado dentro de mim a expectativa de considerar essas 
questões todas. Nesse sentido eu posso fazer uma coisa: eu posso fugir de uma coisa que 
o [José] Ortega y Gasset [filósofo espanhol] fala muito bonito, que é a plenitude do tempo. A 
plenitude do tempo, segundo Ortega y Gasset, é uma falsa idéia que as pessoas têm de 
que elas vivem na época onde tudo é ‘tchans’, e nós somos mais espertos, os ‘mais’ até 
agora. Nós mandamos foguetes para a Lua, nós fazemos isso e aquilo, nunca no passado 
o homem foi assim, a humanidade – imagine! – era tudo um bando de ignorante [irônico]. 
Escuta. Eu fui a um museu de história natural nos Estados Unidos há pouco tempo e vi 
uma cena que me emocionou às lágrimas. Verdade, porque eu sou uma pessoa emotiva, 
então não é muito difícil. Eu vi uma cena bonita, uma cena plástica, de figuras de cera, 
que é um Xamã, tratando de uma criança. Tinha um cacto e uma criança doente no cacto 
e o Xamã cuidando dela, assim, curvado em cima dela, com uma corrente. E o auxiliar 
do Xamã a uma distância de três metros, segurando ela. Essa forma de medicina nós não 
conhecemos, e essa nossa ciência positivista... E, se você falar isso, as pessoas te atacam 
feito abelhas enfurecidas, sem critério, a não ser a reação instintiva para segurar a 
garantia delas. Elas precisam de garantia, elas atacam ferozmente se você ameaçar a 
estabilidade emocional delas. Você veja o que tem aí que a gente não conhece. Eu me 
lembro do professor Milton Santos [geógrafo brasileiro, morto em 2002] falando na última 
palestra, às vésperas da morte dele, ele falando sobre a África e em certo momento ele 
falou, ainda que não tenha dito em palavras: “eu não conheci a África com seus grandes 
reinos, com as suas grandes religiões”. Quer dizer, existe todo um patrimônio ali que a 
gente não conhece. Se a gente descobrisse essas coisas, nós sairíamos dessas descobertas 
completamente transformados. Nós temos um pressuposto arrogante de que isso, que 
aquilo... Então, na verdade, essa noção de progresso que a gente pode admitir que seja 
possível, e eu estou admitindo que sim, do ponto de vista inclusivo, dizendo: “olha, eu 
não estou desconsiderando nada, eu estou incluindo tudo como potencialidade de...”. 
Mas mesmo aí eu não posso tomar conhecimento dessas potencialidades como elas de 
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fato foram. Eu faço uma suposição, é tudo que eu posso fazer. Um filósofo, um 
historiador da ciência tem uma frase belíssima quando ele fala que nenhum homem pode 
contar a história toda; todos os homens tentam contar uma história e ninguém tem 
dimensão grande o bastante para arcar com essa questão toda. 
 
A gente também está falando sobre a idéia de a ciência ser considerada um fator 
de progresso para sociedade, de geração de bem-estar, e não apenas do 
progresso científico, do progresso do conhecimento. Porque eu acho que o 
progresso do conhecimento é uma coisa um pouco mais tranqüila de se 
trabalhar, até na própria  epistemologia. Mas o fato de uma sociedade que 
produz ciência ser encarada necessariamente como uma sociedade que 
progrediu mais do que outras que não produziram ciência, ou não produziram 
este modelo de conhecimento... 
Do ponto de vista baconiano [em referência ao filósofo inglês Francis Bacon, que viveu nos séculos 
XVI e XVII] é verdadeiro que uma sociedade que cultiva a ciência... Eu defendi esse 
ponto de vista sem entrar em “época”, que não é o caso... 
 
Na verdade eu gostaria que você pensasse também na idéia de desenvolvimento 
sustentável e principalmente na idéia de riscos que estão associados ao 
desenvolvimento científico, como o próprio caso dos transgênicos ou os 
problemas ambientais em geral, as mudanças climáticas. 
Eu acho que qualquer coisa não acontece de forma unidirecional, você tem um ganho e 
uma perda, sempre. Se a gente for capaz de apreciar essa diversidade crescente e a 
complexidade crescente dessas coisas... Por exemplo, eu posso te dizer, eu estava 
discutindo isso outro dia com uma pessoa, que me falou que quando você aprende a 
usar a calculadora você se esquece da matemática. Eu esqueço da matemática, mas 
quando os computadores são contemporâneos da previsão numérica do tempo, e eu 
preciso de computadores cada vez mais rápidos para fazer previsão numérica do tempo, 
então, quer dizer, eu perco uma coisa, mas eu ganho em outra. Vai chegar uma hora que 
provavelmente eu não vou saber essa matemática elementar, mas eu vou saber mexer 
nessas máquinas, e as máquinas vão ser tão imprescindíveis que essa matemática 
elementar não vai mais fazer sentido. Eu acesso uma outra lógica, construo uma outra 
lógica, eu construo uma cidade em cima de uma cidade que está soterrada. Eu ocupo 
esse espaço de uma outra forma. Para saber da matemática básica, eu poderia fazer 
literalmente uma arqueologia. Eu acho que o nosso problema é o da inclusão. E o 
problema da inclusão é processado no ponto de vista crítico e no ponto de vista estético. 
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Eu não consigo escapar dessa apreciação de natureza estética, porque você tem beleza, 
tem padrões e padrões e padrões que são certamente infinitos, como é infinita a 
superfície da Terra. Ela é limitada, mas infinita. Você anda por todo o tempo na 
superfície da Terra até o momento em que você pára e fala: “bom, chegou”. Você vê que 
essa finitude e limitação são conceitos muito interessantes. Um está insuspeitamente 
relacionado a outro. Eu acho que nosso conhecimento, na verdade, é a capacidade de 
representação do ponto de vista estético. A gente sempre vai cair, eu acho, na questão da 
estética, porque eu sempre tento... Talvez seja uma obsessão um pouco minha, porque 
ela não tem mais limitação, realmente não tem mais. Você pode jogar com ela o tempo 
inteiro, ela tem, exclusivamente, uma dimensão única. Então, claro que uma sociedade 
que cultiva ciência tem muito mais perspectiva que qualquer outra sociedade que não 
cultiva de atingir esse padrão de apreciação, de estética, ou você ter uma fruição de 
prazer estético. Talvez o conhecimento seja isso, seja você ter uma fruição. Os místicos 
fazem isso, o que significa que existem muitos caminhos que levam ao conhecimento e 
não necessariamente um, que seja por exemplo o da ciência cartesiana do Ocidente, não 
é?  Agora, é claro que dá uma briga danada falar nessas coisas, as pessoas vão pular no 
seu pescoço e vão falar: “você é místico, você é esotérico”. Que experiências a ingestão 
de drogas pode te dar? Aliás, hoje você tem uma área de exploração de conhecimento, 
tirando partido de drogas. Com isso não estou defendendo o uso de drogas, de jeito 
nenhum. Se você parar e falar para mim: “você então é maconheiro” 
 
Mas é um conhecimento não preconceituoso... 
Sim, não preconceituoso. O problema é que nós temos Estado preconceituoso, policial 
preconceituoso. Mas você vê todas as possibilidades que estão aí. Eu tenho um amigo 
que um dia tomou um ácido, um cogumelo, um chá de cogumelo, e falou: “Ulisses, o 
céu é cor-de-rosa, inteiro cor-de-rosa”. Então, realmente ele processou uma outra 
freqüência da luz, uma outra freqüência ele estava enxergando.  
 
O preconceito que envolve essas pautas, até neurológicas, estaria afastando essas 
questões da agenda científica? 
Claro, sim. Nós não sabemos o que é que é a consciência.  
 
Essa talvez seja a grande questão do século XXI, não? 
Eu acho que sim, é uma das grandes questões do século XXI, a natureza da consciência 
e a cosmologia são fatores absolutamente íntimos Porque cada época tem sua 
cosmologia, é um retrato de cada época.  
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Anexo 2.  

Os alimentos transgênicos,  

suas bases científicas e aplicações159

 
 
 
 
 
 

s técnicas mais avançadas empregadas para modificar em laboratório 
características genéticas de seres vivos fundamentam-se na tecnologia do DNA 
recombinante, ou seja, na capacidade adquirida pelo homem de re-arranjar, de 

forma direcionada, a seqüência de bases de uma molécula de ácido desoxirribonucléico 
(DNA), presente no núcleo de cada célula e responsável pela disposição do código 
genético dos organismos.     

A
A substância e a estrutura do DNA são sempre as mesmas em todas as células, em 

todos os seres vivos conhecidos. Basicamente, sua molécula forma-se por seqüências de 
quatro bases nitrogenadas (adenina, timina, guanina e citosina), ligadas em pares fixos (a-
t, g-c) combinados em arranjos específicos ao longo de uma estrutura dupla-helicoidal – 
o famoso modelo de dupla-hélice elaborado por Watson e Crick, reproduzido de forma 
ilustrada nesta página. Diferentes arranjos na cadeia de bases definem as características 
particulares a cada ser vivo. Seqüências determinadas de bases, ou trechos de DNA, 
representam genes específicos. Uma vez reproduzidos na região extranuclear das células, 
via RNA, os genes instruem a síntese de proteínas, macro-moléculas que regem o 
metabolismo dos organismos, determinando suas características básicas.  

Ao interferir neste arranjo, a tecnologia do DNA recombinante tornou possível 
transferir trechos específicos de DNA de um organismo para outro, fazendo com que a 
célula receptora passe a produzir a proteína codificada pelo gene exótico e o organismo 
transgênico assimile, assim, as características metabólicas desejadas.       

A primeira experiência bem sucedida nesse sentido foi realizada em 1973, pelos 
pesquisadores Herbert Boyer, da Universidade da Califórnia, e Stanley Conhen, da 
                                                 
159 Texto originalmente produzido como trabalho de conclusão da disciplina “Genética e Conservação”, no 
segundo semestre letivo de 2001, no programa de Pós-Graduação do Instituto de Biociências da USP, e re-
editado a partir de entrevistas com especialistas realizadas nos anos seguintes. 
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Universidade Stanford. Eles recombinaram o DNA de uma bactéria incluindo em seu 
código genético um gene proveniente do DNA de um sapo160. Com o experimento, 
pôde-se verificar duas teses fundamentais: 1) a universalidade do código genético, 
evidenciada pela compatibilidade entre o DNA de espécies ‘distantes’; 2) a possibilidade 
de rompimento da barreira da reprodução sexual pelo intercâmbio direto de material 
genético entre espécies distintas161. Ambas constatações constituem a base dos 
experimentos que hoje se incluem sobre o signo da “engenharia genética”, ou, em 
termos mais técnicos, da tecnologia do DNA recombinante. 

Uma vez consideradas essas potencialidades, a atenção deste texto será concentrada 
sobre aplicações da engenharia genética que se relacionam à produção de alimentos, de 
forma a centrar a análise onde o tema assume maiores implicações sócio-econômicas e 
um particular interesse comunitário, fatores determinantes na atribuição de interesse 
jornalístico.  

Na agricultura, a busca por formas de alteração do código genético de uma planta 
está essencialmente ligada ao interesse pela otimização da produção de alimentos e, em 
última instância, do lucro obtido com ela. Dado, por ora, esse pressuposto, são listadas a 
seguir as principais características que se busca conferir, por meio da transgenética, a 
variedades vegetais dotadas de interesse agrícola162: 

 
a) Resistência a insetos: fator de otimização da produção obtido pela transmissão de um 
gene responsável pela síntese de uma toxina inseticida que seja inofensiva a mamíferos e 
que não persista no ambiente163.  
 
b) Resistência a herbicidas: fator de otimização geralmente obtido pela introdução, no 
genoma da planta, de seqüências de DNA de uma bactéria resistente ao princípio ativo 

                                                 
160 LEITE, M. Os alimentos transgênicos, p. 26. 
161 GUERRA, M. Inovação e impacto, p.3-7  
162 Id., ibid. 
163 Um exemplo é a variedade do chamado Milho Bt, modificado para expressar uma proteína naturalmente 
sintetizada pela bactéria Bacilus thuringiensis e tóxica para insetos que atacam as lavouras. Outra opção, menos 
usada, de se conferir resistência a insetos a plantas transgênicas é a inclusão, no genoma do vegetal, de um gene 
responsável pela síntese de uma proteína inibidora da tripsina. A molécula em questão restringe a capacidade 
digestiva do inseto, que passa a evitar a planta. Mas há restrições em função de possíveis efeitos desta proteína à 
saúde humana. 
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do herbicida visado, de forma que a lavoura possa ser pulverizada contra o surgimento 
de ervas daninhas sem prejuízo à planta de interesse comercial164.  
 
c) Resistência a vírus: obtida pela inclusão de um gene responsável pela codificação de uma 
proteína viral, fazendo com que a planta adquira um alto grau de resistência à ação 
posterior daquele vírus, embora não haja total imunização.  

 
d) Resistência a estresse ambiental: obtida pela inclusão, no genoma da planta, de genes 
específicos visando torná-la resistente a efeitos ambientais adversos, como luminosidade, 
calor e secura.   

 
e) Melhoramento nutricional: transferência de genes responsáveis pela expressão de 
proteínas com valor nutricional, que passam a ser produzidas pela planta e que, em tese, 
seriam assimiladas, na forma de aminoácidos, por seus consumidores.  

 
f) Alteração no amadurecimento do fruto: a partir do isolamento de genes responsáveis pela 
dinâmica de amadurecimento de frutos, é possível alterar sua forma de expressão e 
transferí-los para plantas receptoras, que passam a ter seu processo de frutificação 
atrasado ou adiantado.     

 
g) Esterilidade e incompatibilidade reprodutiva: inclusão de genes que impedem a formação de 
estruturas reprodutivas da planta receptora, característica desejável para a produção de 
sementes híbridas por fertilização cruzada e para a comercialização de espécies 
patenteadas. 

 
Apesar de tais aplicações constituírem, em tese, fatores de otimização da produção 

agrícola, alguns dos empregos mais comuns de plantas transgênicas na agricultura vêm 
tendo seus efeitos econômicos e ambientais supostamente positivos questionados por 
especialistas. Trata-se, na verdade, de um assunto polêmico, no qual é difícil distinguir-se 
entre a opinião ideologicamente orientada (por influência mercadológica, por exemplo) e 
                                                 
164 É o caso da soja Roundup Ready da Monsanto, uma variedade resistente ao herbicida Roundup, produzido pela 
mesma empresa à base de glifosato. A resistência a herbicidas caracteriza o segmento de maior representatividade 
econômica na utilização de plantas transgênicas, sendo essa aplicação da tecnologia apontada como forma de 
potencializar a venda de herbicidas associados à semente modificada. 
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informação científica isenta, ainda que ambas se baseiem em pesquisas, sempre abertas a 
novos questionamentos e contradições.  

 
 
Biossegurança de organismos transgênicos 

 
Paralelamente ao debate científico acerca da produtividade das lavouras transgênicas, 

transcorrem questionamentos sobre a segurança da aplicação da tecnologia do DNA 
recombinante para fins agrícolas e alimentares. Não há consenso nos meios científicos 
sobre a intensidade dos riscos relacionados ao cultivo e ao consumo de organismo 
transgênicos165. Mesmo pesquisadores otimistas em relação às aplicações potenciais de 
plantas transgênicas na agricultura reconhecem não haver “risco zero” em assuntos 
científicos. Haveria sempre o imponderável, as possibilidades ainda desconhecidas.  

Há basicamente três tópicos controversos no debate científico sobre a segurança de 
plantas transgênicas: 1) ameaças à saúde de consumidores humanos (ocorrência de 
alergias, por exemplo); 2) possibilidade de dano a ambientes naturais (através de escape 
gênico para espécies nativas não-visadas ou perda de biodiversidade); 3) ameaças à 
produção agrícola a partir do desenvolvimento de resistência entre pragas166.  

Sobre o primeiro desses tópicos, vejamos dois casos famosos citados por Leite167. 
Um deles é capaz de colocar em xeque a segurança de determinados produtos derivados 
de organismos transgênicos; o outro, de atestar a capacidade de autopoliciamento das 
empresas produtoras neste mesmo quesito.   
 

Caso número um.  Em 1989, nos Estados Unidos, 5 mil casos registrados de síndrome 
de eosinofilia-mialgia fizeram soar o alarme da segurança alimentar naquele país. A 
doença, “caracterizada por dor muscular e pelo aumento de um tipo de glóbulo branco 
(leucócitos) no sangue”, deixou “pelo menos” 37 pessoas mortas e outras 1,5 mil com 
seqüelas permanentes. Posteriormente, a agência norte-americana para fiscalização de 
fármacos e alimentos, a famosa FDA, descobriria que 95% dos casos estavam associados 
ao consumo de um complemento alimentar fabricado com o emprego de bactérias 
                                                 
165 Vale lembrar que a discussão sobre riscos relacionados a novas tecnologias é bastante complexa, já que a 
própria percepção do risco mostra-se, com freqüência, relativa, em função dos valores subjetivos incidentes em 
sua mensuração. 
166 LEWONTIN, Richard. Genes pela goela. Folha de S. Paulo, 07 out. 2001, Caderno Mais!, p. 20-25. 
167 Os alimentos transgênicos, p. 36-39 
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geneticamente modificadas para produzir grandes quantidades de triptofano, substância 
também utilizada no “tratamento de insônia, ansiedade, depressão e tensão pré-
menstrual”. Investigações mais detalhadas foram prejudicadas pois a empresa 
responsável rapidamente destruiu todos os lotes contaminados, restando uma forte 
suspeita de que as bactérias transgênicas empregadas no processo estivessem 
produzindo, além do triptofano, uma toxina causadora da síndrome. 

 
Caso número dois. Também na década de 80, técnicos de uma empresa interessada no 
comércio internacional de soja buscaram melhorar o valor nutritivo dos grãos 
introduzindo neles um gene de castanha-do-pará responsável pela síntese de uma 
proteína rica em metionina. A idéia era obter, assim, uma variedade especialmente 
eficiente para alimentar rebanhos bovinos. Ocorre que a castanha-do-pará, origem do 
gene transferido, tem efeito alérgico conhecido em humanos, o que motivou uma série 
de testes sobre a amostra da soja geneticamente modificada usando-se soro extraído do 
sangue de pessoas alérgicas. O resultado dos testes foi positivo: a soja modificada, assim 
como a castanha-do-pará, era capaz de provocar as mesmas reações alérgicas. O 
experimento foi abandonado, mesmo o produto não sendo direcionado a humanos.   

 

Mesmo considerando-se a falta de dados conclusivos no primeiro caso e a 
constatação antecipada do potencial alergênico do alimento transgênico no segundo, os 
relatos podem ser tomados como exemplos de que o processo de recombinação genética 
dá margem há efeitos imprevistos. Além disso, vale destacar que a alergia provocada pela 
castanha-do-pará era algo bastante conhecido, o que possibilitou a realização dos testes 
previamente direcionados. O que aconteceria no caso de expressão involuntária de uma 
toxina desconhecida, de uma substância sobre cujo potencial alergênico não houvesse 
registro?  

A possibilidade de o processo de recombinação genética desencadear efeitos 
imprevistos é citada em bibliografia especializada. Glick e Greenberg alertam para a 
possível ocorrência de desarranjos no código genético da célula receptora após a 
incorporação do transgene. Segundo eles, métodos de recombinação do DNA por 
bombardeamento de partículas metálicas ou choque elétrico dão margem a erro à 
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medida que “regiões do DNA podem ser aleatoriamente perdidas durante a 
incorporação”.168  

Richard Lewontin, geneticista da Universidade de Harvard, é incisivo neste aspecto:  
 
“Toda a atenção tem sido dirigida ao efeito fisiológico dos genes inseridos, e nenhuma ao 
efeito decorrente do lugar em que eles são inseridos no genoma da variedade modificada. 
[...] Quando o DNA é inserido no genoma de um organismo por métodos de engenharia 
genética, ele pode aparecer em qualquer lugar, inclusive no meio do elemento regulador de 
algum outro gene. O resultado será um gene cuja leitura não está mais sob controle 
normal”.169   
 
Uma das conseqüências, segundo o autor, seria a possibilidade de a célula modificada 

passar a produzir uma proteína em quantidades muito maiores que o normal, podendo 
essa alta concentração “ser tóxica ou ligada à produção de uma toxina” – como parece 
ter sido o caso do triptofano. Outra conseqüência potencial do desarranjo no código 
genético seria uma toxina normalmente produzida em uma parte da planta (a raiz, por 
exemplo) passar a ser produzida em outra (folha, fruto etc.)170. 

Com isso, a questão da segurança dos organismos transgênicos recai sobre a 
qualidade dos testes empreendidos no sentido de detectar essas variações anômalas antes 
da introdução da planta nos sistemas abertos de cultivo e comercialização. Seriam os 
resultados desses testes conclusivos? Em que escala eles podem ser considerados 
confiáveis? Eventuais distúrbios decorrentes de imprecisões nos métodos de 
recombinação podem ter, sempre, seus efeitos verificados antes que o produto seja 
levado ao ambiente ou às prateleiras de supermercados? 

Para o pesquisador Rubens Nodari, da Universidade Federal de Santa Catarina, a 
resposta a essas questões é absolutamente negativa. Segundo ele, os mecanismos de teste 
atualmente existentes são inclusivos quanto a efeitos de longo prazo decorrentes da 
introdução em larga escala de plantas transgênicas na agricultura e de seus derivados na 
cadeia alimentar171. 

Uma das principais formas de monitoramento sobre organismos geneticamente 
modificados proposta pela indústria biotecnológica e aceita por organismos 

                                                 
168 The use of recombinant DNA..., p. 2. 
169 Genes pela goela, p.24 
170 Id., ibid., loc.cit. 
171 Entrevista concedida ao autor, transcrita neste volume.    
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internacionais como a Organização Mundial de Saúde se baseia no conceito de 
equivalência substancial, segundo o qual um alimento transgênico pode ser declarado 
“isento de qualquer teste adicional de segurança caso seja possível mostrar que sua 
composição bioquímica e nutricional é equivalente àquela da variedade natural (não 
modificada geneticamente)”172   

Mas, para alguns autores, incluindo Nodari, a eficiência de tal proposta de 
monitoramento esbarra nos limites do que já é conhecido. Ou seja, esses testes poderiam 
enfocar comparativamente apenas as características (propriedades alérgicas, por 
exemplo) já constatadas nos organismos envolvidos na recombinação genética, sendo 
também incapazes de identificar a ação de novas proteínas ou toxinas codificadas a partir 
de arranjos imprevistos na cadeia de DNA, conforme os distúrbios metodológicos 
mencionados acima.  

Um raciocínio otimista pode supor que a desconfiança sobre os alimentos 
transgênicos em relação à saúde humana tenda a enfraquecer conforme os métodos de 
desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante forem aperfeiçoados, 
minimizando ou até mesmo anulando a margem de imprevisibilidade dos resultados. 
Mas mesmo uma futura garantia da estabilidade genômica dos OGM não é considerada 
suficiente para neutralizar a polêmica, uma vez que persistiriam ainda as interrogações 
acerca de “possível dano a ambientes naturais e ameaças à produção agrícola decorrentes 
da evolução de resistência entre pragas”, conforme citado por Lewontin173.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente considera impacto ambiental 

 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que diretamente afetem: I - a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III- a biota; IV – as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos 

recursos ambientais”. 174

                                                 
172 LEITE, M. Os alimentos transgênicos, p. 47. 
173 Genes pela goela, p.24  
174 CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução 001, 23 jan. 1986, apud GUERRA, M. 
Inovação e impacto, p.57
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Segundo Guerra, 

 
“[a] adição de um novo genótipo numa comunidade de plantas pode proporcionar vários 
efeitos indesejáveis, como o deslocamento ou a eliminação de espécies não domesticadas, a 
exposição de espécies a novos patógenos ou agentes tóxicos, a geração de plantas daninhas 
ou pragas resistentes, a poluição genética, a erosão da diversidade genética e a interrupção 
da reciclagem de nutrientes e energia”.175

 
O cultivo sistemático de variedades vegetais intrinsecamente resistentes a insetos, 

por exemplo, poderia causar, em médio prazo, uma redução ou até a extinção local das 
populações desses insetos, gerando um efeito progressivo na cadeia alimentar de que 
participam. A tese vale também para espécies vegetais alteradas de forma a se tornarem 
resistentes a herbicidas: uma drástica redução das populações de ervas daninhas pode 
desencadear o mesmo efeito em cadeia na medida em que essas plantas, indesejadas por 
agricultores, possam servir como alimento para outros grupos animais.  

Outra hipótese de desequilíbrio ambiental, e que segue o mesmo tipo de reação à 
presença de transgênicos resistentes a insetos, é de que as populações de insetos se 
tornem, com o tempo, resistentes ao inseticida expressado pela planta. A tendência é de 
que uma pequena parcela de indivíduos naturalmente resistentes à toxina sobreviva e 
seus genes proliferem, alterando as características da espécie e inutilizando as alterações 
promovidas na planta.176   

Há também risco de impacto ambiental decorrente da perda de variabilidade e 
agravamento da padronização dos cultivares mundiais, caso as plantas transgênicas 
cumpram o papel a elas designado pela industria biotecnológica e conquistem a adesão 
de grande parte dos agricultores em todo o mundo. Com menos diversidade genética, as 
plantas tendem a tornar-se mais vulneráveis a pragas, além de se caminhar rumo à 
extinção de milhares de variedades nativas cuja importância se expressa em termos 
científicos, econômicos e também culturais.  

Outro ponto que desperta polêmica se refere à possibilidade de escape gênico a 
partir de uma zona de cultivo de OGMs. Teoricamente, pólen da planta transgênica 
levado pelo vento poderia fecundar espécies nativas aparentadas, que passariam a 
                                                 
175 GUERRA, M. ibid., loc.cit. 
176 Id., ibid., loc.cit. 
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expressar a característica exótica à espécie. Teme-se que esse processo, caso ocorra, 
desencadeie, por exemplo, o desenvolvimento do que vem sendo chamado de “super 
ervas daninhas”, ou seja, plantas normalmente nocivas às zonas cultivadas mas então 
resistentes, por exemplo, ao herbicida que deveria justamente ter a função de eliminá-las.  

A possibilidade de ocorrência de escape gênico existe, ainda que seja restrita. A rigor, 
para haver fecundação a partir do pólen transgênico, as espécies envolvidas devem estar 
situadas numa área relativamente próxima (a alguns quilômetros de distância, no 
máximo) e serem sexualmente compatíveis. Além disso, para configurar risco de 
surgimento de uma erva daninha geneticamente otimizada, a variedade silvestre em 
questão deve apresentar características de uma praga agrícola. Este é o caso, por 
exemplo, do arroz vermelho, encontrado no Rio Grande do Sul, no Brasil, cuja 
possibilidade de cruzamento com o arroz transgênico Liberty Link, testado em 1998 na 
região, chegou a ser mencionada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), órgão regulador do país.  

Mais uma vez, a segurança das lavouras transgênicas passa a depender de testes. 
Nesses casos, porém, diferentemente do que ocorre quando o assunto é estabilidade 
genômica da planta e saúde humana, as experiências em laboratório não bastam. E 
mesmo os testes de campo realizados ordinariamente em diversos países podem se 
mostrar insuficientes diante das inúmeras variáveis naturais que envolvem uma situação 
real, conforme se depreende de publicação preparada pela Academia Brasileira de 
Ciências sobre o emprego de plantas transgênicas na agricultura. Diz o documento que  

 
“a determinação de riscos necessita de informações básicas, inclusive a biologia das 
espécies, sua ecologia e a identificação de espécies aparentadas, as novas características 
resultantes da tecnologia GM, e dados relevantes sobre a ecologia dos locais onde a planta 
transgênica deverá ser liberada. Esta informação pode ser muito difícil de ser obtida em 
ambientes muito diversificados. Centros de origem ou diversidade de plantas cultivadas 
devem receber consideração cuidadosa, porque haverá muitas plantas aparentadas 
selvagens para as quais as novas características poderiam ser transferidas”. 177   
 
Mas há ainda quem lance dúvidas sobre o que tem sido chamado de “considerações 

cuidadosas” em testes sobre produtos geneticamente modificados. Em parte, estas 

                                                 
177 ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Plantas transgênicas na agricultura. 2000, p.25. Sem 
catálogo. Apesar dessa citação, deve-se ressaltar que o documento da ABC tem, em geral, um teor favorável ao 
emprego de transgênicos na agricultura, atestando a capacidade de controle dos riscos aí envolvidos. 
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pesquisas reguladoras teriam sua credibilidade abalada pela dependência que mantêm em 
relação a informações detidas pelas empresas produtoras de transgênicos, quase sempre 
parte interessada na aprovação da matéria178. Essa insuficiência seria o principal defeito 
das agências governamentais de regulamentação, órgãos aos quais se atribui uma 
“eficiência razoável”.  

Nesse sentido, questiona-se, em certos casos, a própria composição dessas agências, 
que sofreriam influência direta e determinante dos interesses privados envolvidos. O 
sociólogo norte-americano David Hathaway cita em entrevista a jornalistas brasileiros o 
que pode ser chamado de relações impróprias entre técnicos da empresa Monsanto, uma 
das maiores produtoras mundiais de sementes transgênicas, e órgãos federais dos 
Estados Unidos durante o processo de regulamentação desses OGMs naquele país.  

 
“A Monsanto ‘cedeu gentilmente’ assessores e pessoas que foram mudando de emprego, 
passando da Monsanto para o serviço público tanto na FDA como na EPA [Agência de 
Proteção Ambiental, na sigla em inglês], para nortear todos os trabalhos de biossegurança etc. – 
pessoas essas que mais tarde iriam trabalhar ou voltariam a trabalhar para a Monsanto, e 
assim tem sido constantemente”. 179  
 
Apesar de não significar a nulidade dos trabalhos de regulação sobre transgênicos 

desenvolvidos por essas agências, cujas resoluções são tidas como referência para suas 
congêneres internacionais, fatos como os descritos por Hathaway, se verídicos, são 
suficientes para abalar a confiabilidade de políticas de biossegurança, uma vez que pode 
haver ocultação – intencional ou não – de informações desfavoráveis a interesses 
comerciais envolvidos.     
 
 
 

                                                 
178 LEWONTIN, R. Genes pela goela, p. 23. 
179 HATHAWAY, David. Transgênicos, um salto no escuro. Caros Amigos, São Paulo: Casa Amarela, n. 55, 
p.30-33., out. 2001. Entrevista transcrita. 
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