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RESUMO 
Este  trabalho  é  resultante  programa  “Ciência,  Mineração  e  Sociedade”  desenvolvido  pelo  grupo  de 
pesquisa  Gepsa/UFOP.  O  programa  tem  como  objetivo  promover  espaços  de  socialização  de  saberes 
sobre  as  relações  entre  ciência,  mineração  e  sociedade,  por  meio  de  discussões  junto  às  escolas  e 
comunidades  na  região  atingida  pelo  rompimento  da  barragem  de  fundão.  As  ações  deste  programa 
pretendem  fomentar a  compreensão da atividade minerária em  seus múltiplos nexos  com a  totalidade 
social e de concepções de ciência e tecnologia não neutras e imbricadas sócio historicamente. O programa 
concebe  a  escola  como  espaço  privilegiado  de  interação  social,  uma  vez  que  ela  é  capaz  de  agrupar 
diversos setores da sociedade, além de compartilhar de uma perspectiva de educação emancipadora. Para 
isso as ações desenvolvidas estão pautadas por abordagens técnicas e políticas, que tem como propósito 
superar o controle ideológico que é imposto sobre as questões relacionadas ao rompimento da barragem 
de  fundão. A articulação  técnica e política dos assuntos  relacionados ao  rompimento da barragem visa 
promover  o  empoderamento  social  frente  aos  problemas  vivenciados  na  relação  entre  mineração  e 
sociedade.  Em  parceria  com  professores  e  gestores  da  educação  pública  estamos  desenvolvendo: 
atividades  de  formação  de  professores,  debates  e  fóruns  de  participação  pública  com  a  comunidade 
escolar. O  programa  tem  atuado  nas  cidades  de  Barra  longa  e  Acaiaca,  com maior  concentração  das 
atividades no primeiro município citado.  Tais atividades extensionistas são articuladas com pesquisas na 
área  de  educação,  especialmente  sobre  a  educação  não‐formal  e  a  comunicação.  Com  o  intuito  de 
compreender os modelos e formas de controle  ideológico, estamos  investigando a comunicação pública 
do  rompimento  da  barragem  e  seus  desdobramentos  feita  pelos  maiores  periódicos  nacionais.  O 
rompimento da barragem  foi acompanhado em grande escala pela mídia, entretanto pouca atenção  foi 
dada às questões técnicas e científicas que fundamentam a produção da represa e da extração de minério. 
A  negligência  aos  fatores  técnicos  e  científicos  indica  posições  que  a mídia  adota  frente  às  questões 
axiológicas, sociológicas e filosóficas da Ciência e da Tecnologia.   Tendo em vista que essas posições são 
fatores determinantes para a percepção pública da  catástrofe,  investigamos a abordagem midiática do 
rompimento da barragem do fundão buscando delinear as formas com as quais o conhecimento técnico e 
científico  foi  enfocado  por  periódicos  de  assuntos  gerais.  Dentre  os  enfoques  dados  pela  mídia 
investigamos:  como  a  questão  da  neutralidade  científica  aparece  nesses  periódicos;  como  os 
conhecimentos  científicos  e  técnicos  são  posicionados  em  uma  estrutura  axiológica  relacionada  ao 
rompimento  da  barragem;  e,  como  os  conhecimentos  técnicos  e  científicos,  bem  como  seus 
representantes  são  responsabilizados  pelo  rompimento.  Para  tanto,  a  investigação  conta  com  uma 
abordagem  qualitativa,  sob  o  enfoque  da  análise  do  discurso.  As  análises  se  fundamentarão  nas 
contribuições teóricas do círculo de Bakhtin. Entendemos que a articulação entre os objetivos da pesquisa 
e  as  ações  de  extensão  é  fundamental  para  desenvolver  junto  às  comunidades  atividade  mais 
significativas,  uma  vez  que  a  percepção  das  pessoas  sobre  o  rompimento  da  barragem  têm  está 
fundamentada na experiência vivencia e na comunicação social. 
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Resumo: Este trabalho é resultante programa “Ciência, Mineração e Sociedade” 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa Gepsa/UFOP. O programa tem como objetivo 
promover espaços de socialização de saberes sobre as relações entre ciência, mineração 
e sociedade, por meio de discussões junto às escolas e comunidades na região atingida 
pelo rompimento da barragem de fundão. As ações deste programa pretendem fomentar 
a compreensão da atividade minerária em seus múltiplos nexos com a totalidade social e 
de concepções de ciência e tecnologia não neutras e imbricadas sócio historicamente. O 
programa concebe a escola como espaço privilegiado de interação social, uma vez que 
ela é capaz de agrupar diversos setores da sociedade, além de compartilhar de uma 
perspectiva de educação emancipadora. Para isso as ações desenvolvidas estão pautadas 
por abordagens técnicas e políticas, que tem como propósito superar o controle 
ideológico que é imposto sobre as questões relacionadas ao rompimento da barragem de 
fundão. A articulação técnica e política dos assuntos relacionados ao rompimento da 
barragem visa promover o empoderamento social frente aos problemas vivenciados na 
relação entre mineração e sociedade. Em parceria com professores e gestores da 
educação pública estamos desenvolvendo: atividades de formação de professores, 
debates e fóruns de participação pública com a comunidade escolar. O programa tem 
atuado nas cidades de Barra longa e Acaiaca, com maior concentração das atividades no 
primeiro município citado.  Tais atividades extensionistas são articuladas com pesquisas 
na área de educação, especialmente sobre a educação não-formal e a comunicação. Com 
o intuito de compreender os modelos e formas de controle ideológico, estamos 
investigando a comunicação pública do rompimento da barragem e seus 
desdobramentos feita pelos maiores periódicos nacionais. O rompimento da barragem 
foi acompanhado em grande escala pela mídia, entretanto pouca atenção foi dada às 
questões técnicas e científicas que fundamentam a produção da represa e da extração de 
minério. A negligência aos fatores técnicos e científicos indica posições que a mídia 
adota frente às questões axiológicas, sociológicas e filosóficas da Ciência e da 
Tecnologia.  Tendo em vista que essas posições são fatores determinantes para a 
percepção pública da catástrofe, investigamos a abordagem midiática do rompimento da 
barragem do fundão buscando delinear as formas com as quais o conhecimento técnico 
e científico foi enfocado por periódicos de assuntos gerais. Dentre os enfoques dados 
pela mídia investigamos: como a questão da neutralidade científica aparece nesses 
periódicos; como os conhecimentos científicos e técnicos são posicionados em uma 
estrutura axiológica relacionada ao rompimento da barragem; e, como os conhecimentos 
técnicos e científicos, bem como seus representantes são responsabilizados pelo 
rompimento. Para tanto, a investigação conta com uma abordagem qualitativa, sob o 
enfoque da análise do discurso. As análises se fundamentarão nas contribuições teóricas 
do círculo de Bakhtin. Entendemos que a articulação entre os objetivos da pesquisa e as 
ações de extensão é fundamental para desenvolver junto às comunidades atividade mais 
significativas, uma vez que a percepção das pessoas sobre o rompimento da barragem 
têm está fundamentada na experiência vivencia e na comunicação social. 
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Introdução 

A produção científica e tecnológica é uma atividade central em nossa 

sociedade, seja pelo seu valor atribuído socialmente, seja por sua capacidade de 

produção de bens e serviços que alimenta e faz a manutenção do sistema econômico.  

Apesar de sua importância no mundo contemporâneo, boa parte da sociedade 

ainda permanece alheia aos saberes e prática da Ciência e da Tecnologia como foi 

apresentado pela pesquisa de percepção pública de Ciência e Tecnologia feita pelo 

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação em 2010.  

O distanciamento entre a população e a cultura científica e tecnológica é um 

fator preocupante, uma vez que, além de limitar a compreensão de elementos presentes 

no cotidiano das pessoas, acentua a exclusão social e a participação política frente a 

esses temas. Nesse contexto, diversas ações são desenvolvidas por empresas e pelo 

Estado sem que a população conheça seus verdadeiros riscos. O rompimento da 

Barragem de Fundão operada pela Samanco S.A. é um exemplo disso. 

Motivados pela dimensão da tragédia ocorrida pelo rompimento da barragem 

de fundão e pela necessidade urgente de promover ações que incentivem e deem 

subsídios para a população refletir, discutir e atuar frente à instalação de tecnologias que 

ofereçam riscos socioambientais na região, o programa “Ciência, Mineração e 

Sociedade” foi desenvolvido junto à comunidade de Barra Longa e Acaiaca localizadas 

no estado de Minas Gerais. 

O programa de extensão foi desenvolvido durante o ano de 2016 com apoio da 

Pro-reitoria de extensão da UFOP e teve como objetivo: discutir a ação minerária e seus 

desdobramentos socioambientais sob a perspectiva da cultura científica e tecnológica, 

em busca de promover o empoderamento social frente a ações predatórias e negligentes 

da atividade minerária; promover a apropriação da cultura científica e tecnológica; 

promover o empoderamento científico e tecnológico frente a atividade minerária; 

promover espaços em que a população possam questionar os problemas socioambientais 

que estão vivendo; promover fóruns de participação pública acerca de aspectos da 

cultura científica e da atividade minerária. 

Para tanto, articulação ações com as escolas dos municípios. Entendemos que a 

escola é um espaço privilegiado para atividades como essa, pois ela é capaz de 



congregar a comunidade em suas dependências. Por isso, o projeto foi desenvolvido em 

parceria com a Escola Estadual Padre Simim e a Escola Estadual Padre José Epifânio 

Gonçalves. 

As atividades contaram com três tipos de ações: ciclos de palestras e 

conferências públicas que foram destinadas a toda a comunidade escola, e atividades de 

formação de professores. 

 

Opinião e percepção pública na contemporaneidade 

Após o rompimento da barragem de Fundão houve uma maciça cobertura 

midiática evidenciando os desdobramentos do escoamento dos rejeitos de minério. Boa 

parte da grande imprensa brasileira usou e abusou do sensacionalismo jornalístico, fato 

que promoveu a comunicação de diversos equívocos, como a ideia de que a cidade de 

Mariana em Minas Gerais ficou destruída. 

Além da imprensa, as redes sociais tiveram um grande papel na divulgação do 

desastre causado pela Samarco, seja por meio do compartilhamento de matérias e 

análises sobre o assunto ou mesmo por meio do compartilhamento de relatos dos 

atingidos.  

Reportagens, artigos e colunas ainda são recorrentes um ano depois do 

rompimento da barragem de fundão, fato que é facilmente compreendido devido: à 

dimensão da tragédia – o rompimento da barragem de fundão provocou um dos maiores 

crimes socioambiental do planeta; aos desdobramentos do escoamento dos rejeitos 

armazenados na represa – que matou pessoas, destruiu distritos e cidades, extinguiu o 

bioma aquático do rio doce e instituiu estado de calamidade pública nas cidades 

abastecidas pelo rio doce; aos desdobramentos e lutas travadas pelos atingidos buscando 

obter seus direitos – o movimento dos atingidos por barragens (MAB) vem tendo papel 

ativo e determinante na luta pelos direitos dos atingidos; à investigação criminal e 

julgamento dos responsáveis. 

Apesar de ser um tema ainda atual na mídia brasileira entendemos que 

abordagem realizada é muitas vezes acrítica, pois determinados fatores que deveriam ser 

elementares para a compreensão do rompimento da barragem são negligenciados ou 

excluídos da abordagem midiática.  

Damos destaque, aqui, aos fatores técnicos e científicos que suportaram a 

construção e manutenção das atividades minerárias do complexo minerário Alegria, do 

qual a barragem de fundão fazia parte. A negligência aos fatores técnicos e científicos 



indica posições que a mídia adota frente às questões axiológicas, sociológicas e 

filosóficas da Ciência e da Tecnologia.   

O ofuscamento de determinados fatores relacionados ao rompimento da 

barragem tem papel determinante na opinião e percepção pública do rompimento da 

barragem. Entendemos que esse ofuscamento não ocorre ocasionalmente, ao contrário, é 

intencional e está relacionado a produção ideológica. 

Entendemos que a ideologia se manifesta nas ações e ferramentas culturais 

produzidas pelos seres humanos. Medviédev (2012, p. 48 – 49) esclarece: 

As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espírito 
ideológicos também não existem no interior, nas cabeças, nas “almas” das 
pessoas. Eles tornam-se realidade ideológica somente quando realizados nas 
palavras, nas ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas e 
dos objetos, em uma palavra em algum material, eles tornam-se parte da 
realidade que circunda o homem. 

Assim, o direcionamento de interpretações não ocorre exclusivamente pela 

orientação individual da fonte, como se fosse uma criação individual da consciência 

humana. Pelo contrário, tal direcionamento orienta-se social e ideologicamente. A ação 

humana, nesse contexto, está intrinsecamente ligada ao processo social e, nesse caso, 

compõe a comunicação social. 

Desse modo, refletir sobre a comunicação torna-se muito importante para 

compreender não somente as orientações ideológicas expressas nesse tipo de atividade, 

mas, sobretudo, para compreender como isso determina e influencia a opinião e 

percepção pública. 

Medviédev (2012, p. 57) contribui para essa discussão quando destaca: 

O homem social está rodeado de fenômenos ideológicos, de “objetos-signo” 
dos mais diversos tipos e categorias: de palavras realizadas nas suas mais 
diversas formas, pronuncias, escritas e outras; de afirmações científicas; de 
símbolos e crenças religiosas; de obras de arte, e assim por diante. Tudo isso 
em seu conjunto constitui o meio ideológico que envolve o homem por todos 
os lados em um círculo denso. Precisamente nesse meio vive e se desenvolve 
sua consciência 

A comunicação social é mais um fenômeno ideológico que circunda o homem. 

A mídia, nesse contexto, pode ser compreendida como a institucionalização da 

comunicação social, que, por sua vez, pode representar orientações ideológicas de 

acordo com os grupos sociais que ela representa.  

No Brasil é evidente o poder das classes dominantes sobre a produção 

midiática, existem diversos conglomerados comunicacionais comprometidos com a 

defesa de princípios liberais e neoliberais. Tal comprometimento promove uma 

comunicação baseada no ofuscamento de determinados aspectos da realidade visando a 



manipulação da opinião pública. A mídia torna-se, portanto, um instrumento ideológico 

essencial para a alienação da sociedade, uma vez que deturpa a comunicação social da 

realidade por meio do direcionamento ideológico. 

Nesse sentido, a denúncia dessas práticas, associada ao desenvolvimento de 

uma comunicação que busca evidenciar os interesses das classes oprimidas, é 

fundamental para a promoção de uma sociedade mais justa. Se por um lado a denúncia 

de práticas que visam a alienação social contribui para a interpretação crítica dessas 

atividades, por outro o desenvolvimento de novas práticas comunicativas é uma 

ferramenta para o empoderamento social. 

Visando ambas as ações, o projeto “Ciência, mineração e sociedade” foi 

elaborado e é desenvolvido. 

 

As atividades desenvolvidas pelo “Ciência mineração e sociedade” 

Entendendo o poder das classes dominantes na formação da opinião pública, 

seja pelo controle da mídia ou das coerções macrossociais na educação, as ações 

desenvolvidas pelo projeto Ciência mineração e sociedade apresentaram perspectivas 

críticas frente às ações da indústria minerária, do rompimento da barragem de fundão e 

dos desdobramentos causados pelos rejeitos de minério. 

As atividades foram estruturadas em três eixos: formação de professores, 

aprofundamento sobre a mineração e atividades de participação pública; e foram 

realizadas nos município de Acaica e Barra Longa. Cabe ressaltar que devido às 

características institucionais de cada escola as atividades foram diferentes. 

 

Atividades desenvolvidas na escola estadual padre José Epifânio Gonçalves 

As atividades voltadas para formação de professores contemplou tanto 

momentos de aprofundamento sobre o objeto ensino quanto a discussão de práticas 

pedagógicas capazes contribuir com a prática docente.  

As ações de aprofundamento sobre o objeto de ensino, destinadas aos 

professores, centrou-se especialmente nas características da atividade minerária e nas 

causas e desdobramentos do rompimento da barragem de fundão. Nas reuniões com os 

profissionais da educação realizadas na escola foi marcante a necessidade declarada 

pelos professores de informações confiáveis sobre o caso. 

A dificuldade de abordar o rompimento da barragem como objeto de ensino de 

diferentes componentes curriculares também foi um problema alegado pelos docentes. 



Com isso, foram realizadas atividades que visavam apresentar e discutir abordagens 

pedagógicas para a educação básica, especialmente sobre a perspectiva das 

contribuições do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

A atividade de aprofundamento realizada na escola padre José Epifânio 

Gonçalves, em Barra Longa, contou com a apresentação de três setores da sociedade, 

com membros representantes da: universidade; sindicato dos trabalhadores da 

mineração; movimento social – MAB. As atividades versaram sobre diversos aspectos 

relacionados a mineração e o rompimento da barragem de fundão, destacando: as 

relações trabalhistas; as relações entre a indústria minerária, o mercado financeiro e o 

Estado; as lutas dos atingidos e direitos subtraídos. Cabe ressaltar que esta atividade 

ocorreu nos três períodos letivos da escola, nos quais os alunos, professores e 

comunidade (somente no período do noturno) participaram. 

As atividades de participação pública ocorreram somente no período noturno e 

contou com a participação de membros da comunidade. A atividade contou com dois 

momentos. No primeiro foram montados grupos de trabalho para que os participantes 

pudessem expor suas percepções e considerações acerca do rompimento da barragem e 

dos desdobramentos que modificaram a vida no município. Todos os grupos de trabalho 

elegeram um relator que ficou responsável por registrar as principais discussões em 

apresenta-las no segundo momento. Após o término dos grupos de trabalho, todos os 

participantes se reuniram para socializar as discussões ocorridas e dialogar sobre 

possibilidades de ação.  

 

Atividades desenvolvidas na escola estadual padre Simim 

Nessa escola houve uma integração das atividades do programa Ciência, 

Mineração e Sociedade e um projeto que a escola estava desenvolvendo sobre a água. O 

objeto das intervenções continuo sendo a mineração e suas relações com a Ciência e 

Sociedade, porém consideramos pertinente articular as ações para fortalecer a proposta 

escolar. 

As atividades também foram desenvolvidas em três eixos, todavia houve a 

possibilidade de realizar as atividades simultaneamente. Portanto, enquanto os 

estudantes estavam em uma atividade de aprofundamento teórico e de participação 

pública, os professores estavam em uma oficina de formação em exercício. 



As atividades na escola, porém, não contou com uma variedade de 

representantes institucionais, mas somente com alunos e professores da Universidade 

Federal de Ouro Preto e do Instituto Federal de Minas Gerais, campus de Ouro Preto. 

As atividades com os professores seguiu o mesmo modelo desenvolvido na 

escola estadual padre José Epifânio Gonçalves, portanto contou com discussões sobre 

características da atividade minerária, bem como com discussões dobre abordagens de 

ensino. 

Nas ações com os estudantes com propósito de aprofundamento sobre a 

mineração contaram com aproximação deste tema com o tema água. Baseados em 

documentos, como relatórios da Samarco e relatório de grupos de pesquisa, os alunos 

tiveram a oportunidade discutir acerca das relações entre os temas, destacando, 

sobretudo, a quantidade de água necessária para o desenvolvimento da atividade 

minerária e os impactos que esta atividade promove ao ambiente. 

Os estudantes em seguida realizaram a atividade de participação pública que 

contou com a organização e discussão em grupos de trabalho, nos quais deviriam 

levantar os problemas vividos pela cidade, discutir suas causas e pensar em possíveis 

soluções. 

As atividades com os estudantes foi muito relevante, ao passo, que eles 

conseguiram articular e correlacionar as ações realizadas pelo projeto escolar e as 

atividades e conhecimento propostos pela ação do programa. 

 

Desdobramentos para a pesquisa 

As atividades desenvolvidas pelo programa Ciência, Mineração e Sociedade 

proporcionam diversas interfaces com a pesquisa, seja no âmbito da área educacional ou 

da comunicação social. Entendemos que ambas as esferas tem muito a contribuir para a 

compreensão das práticas sociais.  

Temos desenvolvido especialmente uma pesquisa sobre a abordagem da revista 

Veja sobre o rompimento da barragem. A escolha do periódico está baseada nas 

informações divulgadas pela Associação Nacional de Editores de Revistas, que indica a 

Veja como periódico de maior circulação no país. 

Reconhecemos que a revista Veja não tem como foco central a comunicação de 

assuntos científicos e tecnológicos, porém esses temas são frequentes em matérias mais 

periféricas da revista. Tais reportagens corroboram para a construção de imagens da 



Ciência e da Tecnologia, que nem sempre são correspondentes a esses empreendimentos 

humanos devido à orientação política presente nessa revista. 

Atualmente, em uma sociedade que tem como valor o acesso a informação, 

pensar a divulgação científica e o jornalismo científico tornou-se uma necessidade cada 

vez mais latente. A desinformação da sociedade acerca de temas científicos e 

tecnológicos fomenta a exclusão social e reduz o poder das comunidades para atuar 

frente aos novos desafios (ALBAGLI, 1996). Sem contar a comunicação sensacionalista 

e orientada realizada por muitos veículos de comunicação, que faz da mídia um 

instrumento ideológico para a manutenção do status quo.  

Por outro lado, dada a importância da interação entre a sociedade e a cultura 

científica, entendemos que a divulgação científica e o jornalismo científico são 

ferramentas importantes para a promoção do empoderamento social frente a assuntos 

científicos e tecnológicos.  

Entendemos o rompimento da barragem de fundão como uma catástrofe 

tecnológica, visto que a ação minerária se fundamenta em princípios postulados pela 

Ciência e a Tecnologia. Apesar disso, muitos veículos de comunicação não 

concentraram atenção aos aspectos da Ciência e da Tecnologia que estão relacionados a 

esse crime socioambiental. Entendemos que essa escassez de críticas ao conhecimento 

científico e tecnológico, que era responsável pela construção, uso e manutenção da 

barragem, está fundamentada na ideia de que esses saberes estão fora do alcance dos 

questionamentos ou julgamentos fundamentados em valores sociais (OLIVEIRA, 

2008). 

Em grande medida, podemos notar suportes e reportagens do jornalismo 

científico que tomam a Ciência e a Tecnologia como atividades neutras e objetivas, 

destituindo responsabilidades sobre desencadeamentos produzidos por essa prática. 

Diversos estudos têm apresentado questionamentos ao princípio de neutralidade 

científica, uma vez que a produção científica por vezes está baseada em múltiplos 

interesses do mercado industrial, comercial e financeiro (OLIVEIRA, 2008; 2011; 

LACEY, 1999; 2008).  

Nesse sentido, problematizar qualitativamente os produtos gerados pelo 

jornalismo científico Brasileiro, com o propósito de compreender como a neutralidade 

científica se apresenta nos meio de comunicação, é uma atividade que nos auxilia a 

compreender essa prática social. Investigar como o jornalismo científico aborda a 

ciência e as questões socioambientais sob a perspectiva da neutralidade científica, pode 



nos indicar o seu papel na sociedade, que se sintetizado em polos dicotômicos podemos 

questionar o seu papel da seguinte maneira: promover a emancipação e empoderamento 

social ou fazer a manutenção de práticas de exclusão social frente a temas científicos e 

tecnológicos?  

Para sintetizar nosso problema da investigação, que articulado com as 

atividades extensionistas realizadas promove novas perspectivas para pensar a interação 

da cultura científica com a sociedade, o apresentamos com a seguinte pergunta: como as 

principais revistas de circulação nacional abordaram os aspectos científicos e técnicos 

do rompimento da barragem de Fundão em Mariana?  

Baseado no que foi exposto, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivos: 

 Investigar como os periódicos com maior circulação do Brasil abordam 

problemas sociocientíficos relacionados ao rompimento da barragem de 

Fundão; 

 Analisar os princípios científicos que fundamentam o modelo de JC 

proposto pelas revistas: Veja, Isto é, Época e Carta Capital. 

 Pesquisar como os conceitos científicos e tecnológicos são abordados 

pelas revistas; 

 Analisar como a neutralidade científica e tecnológica é tratada pelas 

publicações acerca do rompimento da barragem de Fundão nas revistas 

investigadas; 

 Investigar os interesses que podem estar envolvidos com o JC 

produzido pelas revistas; 

 Pesquisar como os conhecimentos técnicos e científicos, bem como 

seus representantes são responsabilizados pelo rompimento da 

barragem de Fundão. 

 

O jornalismo científico diálogos com a literatura 

A investigação científica tem contado com algumas contribuições acerca da 

natureza da divulgação científica: seja no âmbito das características linguísticas 

utilizadas (ZAMBONI, 2001; GRILLO, 2006; 2010; 2013; EPSTEIN, 2012; LIMA, 

2016; MOIRAND et. al. 2016; MOTTA-ROTH; SCHERER, 2016; SOUZA, 2016); 

seja no âmbito das características da divulgação científica como comunicação social e 

da cultura humana (GODIN; GINGRAS, 2000; VOGT, 2003; 2011; MASSARANI; 



MOREIRA, 2004; LEWENSTEIN, 2003; POLINO; CASTELFRANCHI, 2012). 

Apesar das diversas contribuições que essas pesquisas proporcionaram, no Brasil ainda 

falta uma abordagem mais integrada entre as características do jornalismo científico e as 

formas e princípios que fundamentam sua produção.  

Em grande medida, as abordagens que articularam questões pertinentes à 

cultura científica compactuam com uma perspectiva de neutralidade científica e 

tecnológica. Não atribuem, portanto, à Ciência e à Tecnologia parcela alguma de 

responsabilidade para os eventos decorrentes e/ou proporcionados por suas atividades. 

Em contra partida, a Ciência e a Tecnologia são utilizadas como instituições sociais 

capazes de solucionar os problemas causados por um suposto acidente ou crime 

socioambiental de origem científica e tecnológica. 

Esse modelo de comunicação pública da cultura científica tende a ocultar 

diversos fatores da cultura científica. Se focarmos no exemplo do rompimento da 

barragem de fundão pode-se encontrar um modelo de jornalismo científico que favorece 

interesses alheios às comunidades atingidas e aos poderes públicos.  

Assim, compreender as perspectivas que abordaram o rompimento da barragem 

de fundão é fundamental para compreender o jornalismo científico e pode indicar 

caminhos para sua produção, especialmente aqueles capazes de promover o 

engajamento público frente a temas da cultura científica, bem como para problematizar 

a tensão existente entre a responsabilidade social da ciência e as práticas de produção 

industrial. 

Pesquisar a cobertura midiática do rompimento da barragem de Fundão 

permite, por sua vez, compreender as posições tomadas pela mídia frente a crimes 

socioambientais relacionados ao uso da Ciência e da Tecnologia.  
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