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O desafio de aprimorar o jornalismo 
de qualidade, tratando com clareza a 
informação científica

Todos nós, diariamente, frente à 

enxurrada de informações que nos são 

apresentadas, deparamo-nos com 

indagações frequentes: O que realmente 

importa? O que muda a nossa vida? O que 

interfere na nossa vizinhança, na cidade, no 

país e mesmo no mundo? Qual o limite entre 

aquilo que nos informa e o que apenas nos 

diverte? Por que a violência vende mais jornal 

do que a solidariedade? Por que as vilãs são 

hoje tão mais sedutoras do que as moças de 

boa vontade?

Quando a equipe da “A3” se reúne para discutir 

a produção da revista, que você lê agora, não é 

diferente. O que o leitor quer ver impresso? O 

que lhe interessa? O que é importante na vida 

dele? E não temos como responder isso, sem 

levar em conta nossos próprios interesses, 

nossa subjetividade e nossos valores. Para 

ampliar a análise sobre a seleção dos fatos que 

vão virar notícia, debatemos nossa pauta com 

o Conselho Editorial, que reúne especialistas de 

várias áreas do conhecimento. Mas, ainda 

assim, ficam dúvidas: conseguimos fazer a 

revista que nosso leitor quer ler? Conseguimos 

também ajudar na formação de leitores e, neste 

caso, de leitores mais críticos?

Nas aulas da Faculdade de Comunicação 

(Facom) da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), todo aluno começa a entender o 

complexo processo de construção da notícia, 

que leva em conta fatores tão variados quanto 

a proximidade, o impacto, a atualidade, a 

notoriedade, a amplitude, o exotismo,  o 

inesperado, entre outros. Fatores que não têm 

mudado muito nos últimos séculos. Mesmo 

sabendo que a máxima “o homem que morde o 

cão” tem um valor-notícia maior do que a 

afirmativa inversa, debatemos sobre os 

artifícios que podem fazer com que a matéria-

prima de uma Universidade, isto é, a produção 

de conhecimento, a ciência, a cultura, torne-se 

atraente para cativar o interesse do leitor. 

Nossas questões vão além. É preciso dialogar 

com os pesquisadores e convencê-los de que, 

para atrair o leitor, devemos “embalar” a 

informação de forma a ganhar a competição 

com outras centenas de atrações que insistem 

em “roubar” a sua atenção. Este é um processo 

lento, que exige confiança de ambas as partes. 

E resultados de excelência. Na era da 

instantaneidade e do conforto, certamente é 

grande o desafio para ganhar o tempo e a 

reflexão do leitor, a sua parceria, mas sem isso, 

nada vale.

Outra grande preocupação da “A3” é valorizar 

a produção local da UFJF, mostrando como ela 

está inserida no cenário contemporâneo, isto é, 

como as pesquisas, os produtos e as práticas 

de inserção social estão fazendo com que a 

Universidade ganhe credibilidade, expressão e 

conquiste reputação. Frente à inevitável 

internacionalização e à necessidade de 

transparência na prática pública, a comunicação 

é um instrumento de inestimável valor para 

promover resultados mais democráticos, dar 

mais visibilidade à instituição, torná-la mais 

respeitada e, assim, contribuir para a cidadania 

plena da população brasileira.

Nesta terceira edição, procuramos aprimorar 

ainda mais o conceito de jornalismo de 

qualidade, tratando a informação científica 

com clareza, mas também com atrativos que 

convidem o leitor a compreender melhor o que 

a nanotecnologia, a partícula de Deus, os 

nacionalismos sul-americanos ou a crise 

europeia têm a ver com a vida de cada um de 

nós. Mais que isso, de que maneira a informação 

de qualidade, indissociável da educação, pode 

colaborar para que nos transformemos numa 

Universidade, cidade e país de menos 

desigualdade e de mais humanidade.

Boa leitura!
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