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Ciência na Mídia – Fapesp, 16 de abril de 2012 

4 temas 

  dificuldades antigas 

  a publicação científica vem mudando 

   a relação do cientista com a mídia vem 
mudando 

  nem tudo mudou 

4 temas 

  algumas dificuldades antigas 

  a publicação científica vem mudando 

   a relação do cientista com a mídia vem 
mudando 

  nem tudo mudou 

4 temas 

  dificuldades antigas 

  a publicação científica vem mudando 

   a relação do cientista com a mídia vem 
mudando 

  nem tudo mudou 

publicações 
científicas: 
novas seções 

publicações 
científicas: 
novas seções 
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publicações 
científicas: 
novas seções 

PERSPECTIVES (Science) 

artigos destinados a: 

cientistas de outras áreas, 

não-especialistas do tema, 

jornalistas científicos, 

estudantes 

publicações 
científicas: 
novas seções 

publicações 
científicas: 
novas seções 

publicações 
acadêmicas: 
novos formatos 
periódicos especiais: 

Frontiers is aimed at professional 
ecologists and scientists working in 
related disciplines. With content 
that is timely, interesting, and 
accessible, even to those reading 
outside their own area of expertise, 
it has a broad, interdisciplinary 
appeal and is relevant to all users of 
ecological science, including policy 
makers, resource managers, and 
educators. 

evolução das publicações da 
Ecological Society of America 

Frontiers Ecol. Environment 
Início 2003 
fascículos/ano   8 
páginas 2011:  588 

Fator de impacto: 8,8 

Ecological Applications 
Início 1991 
fascículos/ano   8 
páginas 2011:   3.336*   

Fator de impacto: 4,3 

*anos anteriores: aprox. 2.200 

Ecology 
Início 1920 
fascículos/ano   12 
páginas 2011:   2.339   

Fator de impacto: 5,1 

publicações 
científicas: 
novos formatos 
Issues in Ecology uses commonly-
understood language to report the 
consensus of a panel of scientific experts 
on issues related to the environment. 

The audience includes decision-makers 
at all levels for whom an objective 
presentation of the underlying science 
will increase ecologically-informed 
decisions. 

Issues in Ecology aims to build public 
understanding of the importance of the 
products and services provided by the 
environment to society. Recommended 
policy or management actions are not 
necessary, but may be included. 

The text for every Issues in Ecology is 
reviewed by external expert reviewers.  
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publicações 
científicas: 
novos formatos 
Issues in Ecology uses commonly-
understood language to report the 
consensus of a panel of scientific experts 
on issues related to the environment. 

The audience includes decision-makers at 
all levels for whom an objective 
presentation of the underlying science will 
increase ecologically-informed decisions. 

Issues in Ecology aims to build public 
understanding of the importance of the 
products and services provided by the 
environment to society. Recommended 
policy or management actions are not 
necessary, but may be included. 

The text for every Issues in Ecology is 
reviewed by external expert reviewers.  

publicações 
acadêmicas: 
novos formatos 

4 temas 

  dificuldades antigas 

  a publicação científica vem mudando 

   a relação do cientista com a mídia vem 
mudando 

  nem tudo mudou 

a relação do cientista com a 
mídia vem mudando 

ciência 

divulgação / popularização 

publicação científica 
prestígio acadêmico 
financiamento 

popularidade 

a relação do cientista com a 
mídia vem mudando 

ciência 

divulgação 

publicação científica 
prestígio acadêmico 
financiamento 

popularidade 
influência 
impacto em decisões 

Dr. Frankenstein, 2012? 

  Dr XX, superstar 

  supremacia de Science e Nature 

  cientistas eminentes não são autoridades 
universais 

  “boas” fontes sempre dão resposta para tudo 
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William Shockley 

  coinventor do transistor 

  Prêmio Nobel de Física, 
1956 

  “disgenia” e racismo 
científico 

4 temas 

  dificuldades antigas 

  a publicação científica vem mudando 

   a relação do cientista com a mídia vem 
mudando 

  nem tudo mudou 

problemas cruciais 

  compreensão do que ciência é e não é 

  educação científica – problema geral 

  ciência como processo continuado de teste de 
modelos e de hipóteses 

  diferenças de avaliação não representam 
ignorância 

  “apenas uma teoria” 

lidando com controvérsias científicas 

  capacidade de julgamento próprio 

  credibilidade dos cientistas: competência, 
reconhecimento, opiniões independentes 

  atenção às agendas próprias (de cientistas e de 
jornalistas): “meu cientista contra seu cientista” 

A biodiversidade, segundo um 
físico La	  Nación,	  13	  de	  agosto	  de	  2010	  

A biodiversidade, segundo um 
biólogo 
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[Rapoport] describe e ilustra 237 especies que 
crecen en [Argentina], muchas de las cuales son 
tanto o más nutritivas y apetitosas que las 15 o 20 
que se compran en las verdulerías. 

Aunque incluimos sólo un puñado en nuestra 
dieta, se calcula que habría 20 o 25.000 plantas 
comestibles. 

Una hectárea de Bariloche puede contener hasta 
7000 kilogramos de alimentos. 

A biodiversidade, segundo um 
biólogo Código Florestal 

o futuro ambiental brasileiro em jogo  

Cientistas se posicionam A boca no trombone 

a boca segue no trombone 

Estado de S. Paulo 15 maio 2011 
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Acho que você precisa detalhar melhor a etapa 2 (Sidney Harris) 

então 
acontece um 

milagre 


