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Esse artigo é fruto do projeto de pesquisa de doutorado em Educação em
Ciências que tem como foco examinar a contribuição das matérias sobre
ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), nos telejornais brasileiros, identificando
e analisando as representações sociais que possuem a sociedade, após o
exercício da recepção de programas televisivos que tratam da temática
cientifica.Para que tal pesquisa seja realizada será analisado a cobertura de
CT&I, em especial as noticias sobre Câncer de Pele e as conseqüências da
radiação ultra violeta nos telejornais: Jornal da Band, Jornal Nacional, Jornal da

Record, Jornal da Cultura e SBT Brasil, que representam a grande mídia

nacional nos seguintes aspectos: a)conteúdo; b)linguagem; c) formato e d)
recursos empregados. Outra pergunta que queremos responder é como as
reportagens de cunho científico podem funcionar como ferramentas para a
educação? Pretendemos, também, detectar o espaço que as matérias sobre
CT&I, em especial as noticias sobre Câncer de Pele e as conseqüências da
radiação ultra violeta ocupam em relação ao total de matérias nos telejornais
selecionados, no período pré-determinado e dessa forma observarmos como
são apresentadas as falas/opiniões de cientistas, professores, institutos de
pesquisa, repórteres, sociedade, poder público etc. e como tais
informações/opiniões se inserem na matéria e são confrontadas ou
corroboradas entre si. O objeto dessa pesquisa são os programas jornalísticos
de canal aberto e de alcance nacional, transmitidos no horário nobre da
televisão brasileira, o qual compreende o período das 19h até as 22h, de
segunda a sexta feira. São eles: Jornal da Band, Jornal da Record, Jornal da
Globo, Jornal da Cultura e Jornal do SBT. O corpus de pesquisa desse trabalho
será composto por reportagens jornalísticas informativas que tratam de Ciência,



Tecnologia e Inovação (CT&I), mais especificamente as reportagens veiculadas
sobre a temática do câncer de pele e as radiações que provocam essa doença.
Serão analisadas as reportagens veiculadas durante os meses que antecedem
o verão e durante o mesmo e também durante o inverno do ano de 2010.


