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Resumo 

O atual fluxo de informações via redes sociais e 
aplicativos de smartphones possibilitam o 
compartilhamento do conhecimento científico 
como forma de popularização da ciência. Em meio 
ao avanço da tecnologia, como se dá essa 
divulgação? Foram feitas análises de notícias nos 
aplicativos G1 e UOL em smartphones, das 
editorias de saúde e ciência utilizando critérios da 
produção jornalística, como a utilização de fontes, 
em sua maioria de agências internacionais. 

As dificuldades do jornalismo 
científico no Brasil  

O jornalismo científico pode ser definido como a 
forma mais eficaz de popularização do saber 
científico, possibilitando que a população se 
aproprie dele, servindo como ferramenta de 
educação para a ciência (ALBAGLI, 1996). Além 
de exercer a função de divulgar a ciência à 
sociedade, o que é importante para o 
desenvolvimento social, econômico e político do 
país, o conhecimento científico tem sido feito por 
idealistas isolados. Dentre as dificuldades do fazer 
jornalístico que envolve a ciência, está o fato de 
não diminuir o prestígio do trabalho feito pelos 
cientistas e, ao mesmo tempo, divulgar de maneira 
clara e compreensível, ao público a ciência (REIS, 
1998). 

No Brasil, a divulgação da ciência se dá quase 
como um ato de idealismo por não existir uma 
preocupação dos pesquisadores, produtores de 
conhecimento, tornar acessível ao público, o que é 
complexo, como os resultados e termos utilizados 
na pesquisa. A linguagem é fechada as elites do 
saber que detêm os resultados como forma de 
dominação social (KREINZ, 1999). 
A população brasileira tem interesse em assuntos 
relacionados à ciência e tecnologia, em 1987, por 
exemplo, cerca de 70% da população urbana 
possuía interesse em C&T. Um alto índice para 
uma sociedade que, naquela época tinha um 
grande contingente de analfabetos. E, mesmo que 
se leve em consideração a condição 
socioeconômica de grande parte da população 
brasileira, é papel fundamental do jornalismo 
defender arduamente a necessidade de divulgar a 
ciência a toda sociedade de maneira clara e 
verdadeira (OLIVEIRA, 2005). 

No Brasil, existe uma precariedade na capacitação 
acadêmica dos jornalistas que atuam no campo da 
divulgação científica. Não só no Brasil, mas em 
outras partes do mundo. Observa-se a tendência 
de acreditar que os leitores que leem matérias 
sobre ciência sejam tidos como “analfabetos 
científicos” (BERTOLLI FILHO, 2006). 
A colonização por exploração, como foi o caso do 
Brasil, e a dependência da imprensa do poder 
oficial, desde a Imprensa Régia, culmina no atraso 
científico e tecnológico brasileiro. Nos Estados 
Unidos, no século XIX, vivia um período de 
efervescência, assim como na Europa. Aqui, 
temos há apenas 85 anos o direito de exercer o 
direito de eleger dirigentes do país. São 417 anos 
de repressão e censura da liberdade de 
expressão. 
A criação de uma entidade que tratasse de ciência 
e que reunisse todas as sociedades científicas do 
Brasil, só foi criada em 1948, a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
Depois, em 1951, criou-se Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq). E em 1985, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), hoje chamado 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), um atraso gigante se 
comparado a países como os EUA (OLIVEIRA, 
2005). 
Em 2015, Brasil ocupa a 23º posição no ranking 
global de pesquisa científica e na América Latina, 
ocupa a primeira posição. (PORTAL BRASIL, 
2015) 

Nunca se leu tanto jornal 

Segundo a ANJ (Associação Nacional de Jornais) 
92% das pessoas que usam smartphones se 
informam por ele e nunca se leu tantas notícias 
como atualmente. A 28ª Pesquisa Anual de 
Administração e Uso de Tecnologia da Informação 
nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo (FGV-SP) afirma que até o 
final de 2017 o Brasil terá um smartphone por 
habitante (CAPELAS, 2017).  

Ou seja, uma parcela significativa usa e se informa 
pelos novos meios de comunicação. De acordo 
com Nizan Guanaes antes se lia jornal todo dia, 
hoje se lê jornal o tempo todo, uma realidade, na 
atual sociedade contemporânea. A mudança de 
hábitos de leitura e a velocidade de informação 
fazem com que as novas formas de comunicar 
sejam estudadas, como faz a ANJ em um projeto 
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que vem desenvolvendo chamado "Nunca se leu 
tanto jornal". Apesar de estar em fase de estudos, 
já é perceptível que as pessoas cada vez mais se 
informam pelos smartphones (CAPELAS, 2017). 

G1 e UOL 

“O processo de convergência jornalística vem 
sendo introduzido nos conglomerados de 
comunicação para lidar com os novos fluxos de 
produção baseados em multiplataformas. Com um 
caráter multidimensional e cultural, a convergência 
estabelece novas diretrizes para pensar 
linguagens, estruturas das redações (integradas, 
crossmedia, multimídia), novas formas de 
apresentação e distribuição de conteúdo e em 
quais formatos as narrativas se dão na difusão por 
diferentes suportes midiáticos”, como acontece 
com o G1 e UOL. (BARBOSA; SILVA; NOGUEIRA, 
2013, p. 243). 
Os conglomerados disponibilizam suas versões 
móveis de forma semelhante à primeira geração 
do jornalismo digital, como aconteceu na fase 
inicial da internet, com a criação dos portais de 
notícias migrando do impresso, assim, também é 
com os aplicativos, já que os textos são migrados 
dos sites. Há jornais que ainda se posicionam 
nesse modelo e não possuem um formato de texto 
diferente para aplicativo (BARBOSA; SILVA; 
NOGUEIRA, 2013). 
O objeto do estudo da presente pesquisa é 
analisar os aplicativos de notícia, G1 e UOL 
visando ao tipo de pesquisa proposta neste 
trabalho, que visa buscar publicações de caráter 
científico e quantificar como a ciência é divulgada, 
nos aplicativos de notícia. 
Com convergência de mídias, a versão digital no 
site migra para os aplicativos como tentativa de 
conquistar público atendendo a demanda das 
novas formas de comunicação em smartphones. O 
qual requer um conteúdo diferenciado, mais rápido 
e interativo. 
O G1 foi criado em 2006 e é um portal de notícias 
mantido pela Globo.com. Publica conteúdos 
jornalísticos de diversas empresas do Grupo Globo 
como a Globo News, Rádios Globo e CBN, jornais  
O Globo, Extra e revista Época, entre outras. O 
portal ainda importa notícias de agências, como 
BBC (British Broadcasting Corporation), e também 
produz conteúdo próprio como reportagens em 
texto e vídeo. O aplicativo tem basicamente o 
mesmo conteúdo do portal on-line, e conta com 
links diretos com a programação da Rede Globo 
de Televisão coordenados pela Central Globo de 
Jornalismo, em alguns programas televisivos, 
como Bem-Estar, Jornal Hoje, Jornal Nacional, 
entre outros. O aplicativo ainda conta com o 
"Agenda do dia" e “Resumo do dia" formas em que 
o usuário é notificado sobre os principais fatos, 
antes e depois, que o dia termina. No "Agenda do 
dia" são publicados os principais acontecimentos 

do dia, eventos, datas importantes tudo o que já 
estava programado para acontece. E no "Resumo 
do dia" traz o que teve mais relevância no dia, fatos 
e acontecimentos e tudo o que foi notícia durante 
o dia. 
UOL que significa Universo Online é uma empresa 
produtora de conteúdo, produtos e serviços de 
Internet do Grupo Folha. Foi fundado em 1996, nos 
primórdios da era digital e só em 2011 é que lançou 
um aplicativo de notícias para smartphones. O 
aplicativo faz links com o site da Folha de S. Paulo 
e, também, é divido em editorias como: 
entretenimento, moda e beleza. É também 
considerado o pioneiro em conteúdo jornalístico 
on-line, já que foi criado ainda no século passado. 
O aplicativo UOL, assim como o G1, conta com um 
resumo das principais matérias do dia no chamado 
"Giro UOL". 

Objetivo 

O objetivo da presente pesquisa foi mapear as 
notícias de divulgação científica nos aplicativos de 
smartphones G1 e UOL, nas editorias de saúde e 
ciência. O estudo procurou analisar como a ciência 
está sendo representada na esfera do jornalismo 
digital, com ênfases nos aplicativos de notícias que 
são atualmente grandes plataformas de 
informação. 
O foco da análise centrou-se nas fontes de 
pesquisa que são utilizadas, nacionais e 
internacionais, para a produção de conteúdo 
científico. O material coletado foi analisado 
visando comparar a frequência de divulgação da 
pesquisa nacional e da internacional, a 
dependência do jornalismo brasileiro de fontes 
internacionais e do conteúdo repassado pelas 
agências de notícias. 

 
 Figura 1 -  Formato das notícias nos aplicativos 
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1ª. Etapa 

Seleção de aplicativos de notícias mais 
utilizados pelos usuários;  

2ª. Etapa 

 Coleta de notícias nas editorias de ciência e 
saúde;  

3ª. Etapa 

 Criação de categorias, temas, separação em 
data, autor, título e fontes a partir de um 
mapeamento, com prints das notícias como 
uma forma de coletar o material necessário nos 
aplicativos;  

4ª. Etapa 

 Mapeamento e análise do material coletado. 

 

Métodos e Procedimentos 

A presente pesquisa é denominada quantitativa, e 
os procedimentos que fizeram parte do trabalho 
incluem pesquisa bibliográfica e documental. A 
pesquisa foi realizada em quatro etapas (Figura 1) 
incluindo a seleção e coleta de dados, durante o 
mês de abril, análise por categorias temáticas e 
articulação com material coletado em cada 
aplicativo.  

 
Quadro 1 -  Etapas da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na primeira etapa foram selecionados os dois 
aplicativos de notícias em smartphones G1 e UOL, 
o critério utilizado foram os dois aplicativos de 
maior acesso no Brasil. 
Na coleta de dados foram selecionadas notícias 
das editorias de ciência e saúde, durante todo o 
mês de e abril (de 1 a 30) de 2017. Para isso 
analisar os dados foi construído uma tabela Excel 
contendo os seguintes campos: aplicativo (G1 ou 
UOL), editoria (Ciência ou Saúde), data, autor, 
título da matéria, tema e fontes de informação, 
nacionais ou internacionais. (Quadro 2) 
Em seguida, foi feita a criação de categorias e 
temas, a partir de um mapeamento dos conteúdos 
coletados. As categorias criadas abrangem a 
temática das notícias, agrupadas nas editorias de 
ciência (56), saúde (38), tecnologia (3); educação 
(1), meio ambiente (1) (Tabela 2). 
Na última etapa foram feitos o mapeamento e a 
análise do material coletado, agrupadas em 
editorias: ciência (56), saúde (38), tecnologia (3), 
educação (1) e meio ambiente (1), em ambos os 
aplicativos.    

Resultados e Discussões 

Foram coletadas 99 notícias de ambos os 
aplicativos G1 e UOL, nos quais 50 delas são 
matérias vinculadas ao G1, e 49 matérias no UOL. 
No G1, as fontes utilizadas são nacionais (38,6%) 
e internacionais (61,4%). Já no UOL as fontes 
nacionais (14,5%) e internacionais (85,5%). 
(Tabela 1) 
 
 

 
Tabela 1 - Fontes de notícias nacionais e 

internacionais 

 

 
 

No UOL, as editorias foram agrupadas em Ciência 
(25); Saúde (23); Educação (1); totalizando 49 
notícias de caráter científico (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Categorias por editorias no UOL 

 

 
 

Já no G1, as notícias foram separadas em três 
categorias, sendo elas: Ciência (26); Saúde (23) e 
Educação (1), totalizando 50 notícias que tratavam 
sobre ciência (Tabela 3). 
 

Tabela 3 - Categorias por editorias G1 
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As agências de notícias distribuem e fornecem 
conteúdo jornalístico a jornais, revistas, sites e 
aplicativos especialmente notícias internacionais. 
No G1, das 50 otícias publicadas 24 derivavam de 
agências de notícias internacionais como a BBC; 
12 assinadas por jornalistas, colaboradores do 
portal, e 14 teve a assinatura do próprio portal, feito 
por jornalistas da redação do G1 (Tabela 4). 
No G1, há notícias que são assinadas pelo próprio 
portal G1, que teve 14 matérias, com destaque 
para Cássio Barbosa, colunista de astronomia, que 
possui o blog “Observatório”. Juntamente com as 
repórteres Samantha Silva, Raquel Baes, Pollana 
Casemiro, Naiara Arpini, Mariana Lenharo, Livia 
Machado, Graziele Frederico e Felipe Mancus. Já 
a agências de notícias tiveram como a BBC Brasil, 
British Broadcasting Corporation, inglesa, 13 
notícias assinadas. 
 
 

Tabela 4 -  Fontes utilizadas por notícias do G1 

 

 
 
Já no UOL, das 49 publicações, 48 eram oriundas 
de agências de notícias, ou seja, quase todas as 
matérias analisadas eram vindas de agências de 
notícias. E apenas uma era assinada por um 
jornalista colaborador do UOL (Tabela 5). 
 

Tabela 5 - Fontes utilizadas por notícias do UOL 

 

 
 
No UOL a autoria de grande parte das notícias é 
de agências de notícias internacionais. Das 48 
publicações apenas 7 eram de agências de 
notícias nacionais. A Agence France-Presse, AFP, 
francesa, teve 21 publicadas e a alemã, WD, 
Deutsche Welle 7. Das fontes nacionais estão o 
Estadão Conteúdo e Agência Brasil, parte da 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), empresa 
pública federal, criada em 2008, com a produção 
dos repórteres: Bianca Paiva, Fernando Crus e 
Paulo Victor Chagas.  

Conclusões 

Resultados parciais da presente pesquisa 
mostram, no período estudado, que ambos os 
aplicativos publicam em grande parte matérias 
oriundas de pesquisas internacionais, advindas, 
na maioria das vezes, de agências de notícias 
internacionais. 

Isso indica a distância da pesquisa científica 
nacional, a qual é subutilizada como fonte de 
informação por jornalistas. Fontes de agências 
internacionais foram utilizadas em 85% no UOL e 
65% no G1. 
No comparativo entre os aplicativos o G1 e UOL 
teve quase a mesma quantidade de notícias 
divulgadas. Mas o G1 se destaca com a maior 
produção de matérias assinadas por jornalistas 
próprios, 14 no total. 
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