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Resumo 

A proposta da pesquisa foi analisar as capas da revista 

Veja durante o ano de 2018 com a finalidade de mostrar 

o tratamento dado ao tema Ciência e Tecnologia (CTS) 

no veículo a fim de compreender e interpretar como as 

notícias e reportagens prestadas pela revista 

contribuíram para informar a sociedade. 

Introdução  

A revista Veja é referência no jornalismo brasileiro. Com 

342.839 exemplares distribuídos por semana e quase 7 

milhões de leitores (PUBLIABRIL, 2019), tem importante 

papel no debate público. Por isso, temas relacionados à 

Ciência, Tecnologia e Sociedade devem ter espaço em 

reportagens da publicação. Segundo Comiotto (2010), 

assuntos antes debatidos somente por especialistas têm 

cada vez mais acesso por parte da sociedade. A autora 

cita o exemplo de problemas como o aquecimento 

global, o câncer, a AIDS, por exemplo. Esses temas nos 

levam a estudar a importância da CTS para o século XXI 

e o papel que a imprensa tem no compartilhamento da 

ciência e tecnologia no meio social. 

Material e Métodos 

Para desenvolver a pesquisa, utilizou-se a abordagem 

quantitativa baseado em autores como Goldenberg 

(1997), Chizzoti (1991) e Collares (2013). A “expressão 

‘metodologias quantitativas’ representa aqui os métodos 

de análise que empregam técnicas estatísticas e fazem 

uso de amostras representativas de determinadas 

populações” (COLLARES, 2013, p. 111).   

Quantificou-se as capas em que o tema Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) aparece, assim como 

separou-se os temas mais frequentes tratados na 

revista. Mas além de quantificar, também trabalhou-se 

com a abordagem qualitativa, pois como observa 

Goldenberg (1997), o cruzamento entre as duas 

abordagens permite ao pesquisador alcançar um melhor 

resultado na investigação, bem como aprofundar seus 

estudos sobre o assunto. 

Resultados e Discussão 

Das 52 capas analisadas, apenas 10 tinha alguma 

chamada relacionada à Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

A maioria delas (3) são de fevereiro, seguido de duas em 

março. Em janeiro, abril, junho, julho e setembro uma 

capa é destinada para cada mês. Maio, agosto, outubro, 

novembro e dezembro o tema passa despercebido e 

está ausente das capas. Outro aspecto percebido a partir 

da análise das capas foi a percepção de que as 

manchetes que relacionavam o tema proposto envolviam 

novas descobertas da ciência e questões políticas 

envolvendo o uso das tecnologias. 

Conclusão 

Para concluir, é necessário destacar que a aparição de 

temas de CTS nas capas não são muito frequentes. É 

importante frisar como os assuntos são abordados 

politicamente, com escândalos que se relacionam o CTS. 

Ao mesmo tempo as descobertas da ciência são tratadas 

de maneira positiva pela revista. Os estudos sobre CTS 

na mídia ainda são precários, mas percebe-se que há 

uma preocupação por parte dos jornalistas de 

compartilhar estudos científicos e divulgar pesquisas que 

impactem a sociedade de alguma forma. Por isso 

destaca-se o viés positivo das manchetes. 
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