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1. RESUMO 

Este realiza uma retrospectiva do surgimento e desenvolvimento do Jornalismo no 

Brasil, abordando desde o primeiro periódico, até os dias atuais com o uso da 

internet. Tem como proposta principal analisar a importância e a contribuição do 

Portal de Notícias da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, na 

divulgação de pesquisa científica realizadas no referido Campus. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como propósito analisar a contribuição do Portal de 

notícias da Universidade de São Paulo- Campus de Ribeirão, na divulgação de 

informações sobre ciência produzida no Campus. Com isso, procurou inicialmente 

fazer um retrospecto do surgimento e desenvolvimento da imprensa no Brasil, 

posteriormente buscou conceituar jornalismo científico no Brasil, bem como buscou 

aspectos de seu desenvolvimento e, finalmente, buscou informações para análise do 

objeto em questão. A pesquisa exigiu leituras de livros, artigos científicos e 

publicações acadêmicas que possuem informações relevantes sobre o tema 

proposto. Estão sendo realizadas entrevistas no campus da USP Ribeirão com os 

jornalistas que trabalham na universidade e também com os estudantes que 

acessam a página de notícias, para colher dados sobre o portal. Além disso, estão 

sendo realizadas entrevistas com a população local que lê as publicações. Assim, 

poderá ser traçado as características do Portal USP Ribeirão, para ser realizada a 

análise final no intuito de mostrar a relevância da ferramenta. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar se o portal de notícias da Universidade de São Paulo, campus de 

Ribeirão contribuiu para o aumento da divulgação das pesquisas científicas 

realizadas no campus da USP Ribeirão. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho teve início por meio de uma pesquisa bibliográfica descritiva, 

traçando uma linha cronológica com os principais fatos do jornalismo brasileiro. O 

objeto de estudo é o Portal de Notícias da USP de Ribeirão Preto, onde a pesquisa 

está sendo realizada. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 

pesquisadores, alunos universitários, docentes, profissionais de comunicação que 



atuam no portal e a população. 

Outras informações estão sendo levantadas em arquivos acadêmicos, 

documentos relacionados à página, além da análise dos temas, as estruturas (layout) 

e linguagens das matérias publicadas. Por fim, após a coleta dos conteúdos será 

executada uma comparação visando analisar as mudanças no cenário científico 

desde a implantação da mídia no campus de Ribeirão Preto. O trabalho será 

concluído em meados de novembro deste ano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Jornalismo chegou ao Brasil, em 1808, com a vinda da família real 

portuguesa no país, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Naquele 

mesmo ano foi publicado o primeiro periódico do país, a “Gazeta do Rio de Janeiro”, 

que tinha seu conteúdo censurado pelas autoridades portuguesas que não 

permitiam a inserção de nenhuma crítica relacionada à corte.  

Por outro lado, alguns historiadores afirmam que o primeiro jornal do Brasil foi 

o “Correio Braziliense”, que era redigido por Hipólito José da Costa e distribuído em 

Londres, local onde o primeiro jornalista brasileiro residia, em Lisboa e também no 

Brasil, a partir de 1808. 

Os primórdios do jornalismo científico no Brasil coincidem com o início da 

imprensa brasileira, já que Hipólito da Costa já o praticava no século XVIII, a partir 

de seu contato com cientistas. Eram noticiados temas como agricultura, botânica e 

doenças em geral. 

As universidades tiveram e ainda possuem papel fundamental para o 

incentivo aos futuros jornalistas, em divulgar matérias a respeito de ciência e 

tecnologia. O professor José Marques de Mello da Escola de Comunicações e Artes 

(ECA) da Universidade de São Paulo (USP) coordenou projetos pioneiros na área. 

A Internet foi um grande fator que impulsionou os pesquisadores, 

principalmente nas universidades, a trocarem informações entre si, e assim, 

consequentemente, atingirem resultados mais rapidamente em seus projetos. O 

Jornalismo Digital nada mais é do que uma modalidade nova no jornalismo, que 

utiliza a internet como meio para circular as notícias. Nessa modalidade, a estrutura 

e linguagem dos textos se modificaram, tornaram-se mais concisos, com apenas 

informações principais.  

 Essa facilidade da internet em trocar informações chegou à USP Ribeirão, 



após a criação de um portal de notícias online. O Portal de Notícias da USP Ribeirão 

Preto, objeto de análise deste estudo, foi criado em meados de 2008, com o intuito 

de substituir o folheto informativo publicado semanalmente contendo as principais 

informações do campus.  

A estrutura do portal de notícias foi dimensionada para atender a demanda 

das nove unidades no campus de Ribeirão. As publicações na página se dividem 

entre a divulgação de eventos, pesquisas, utilidade pública, como a necessidade de 

voluntários para a realização de projetos, ou que atendam a população.  

Ao jornalista cabe o papel de decodificar os termos científicos usados pelos 

pesquisadores, docentes e universitários, de uma forma que a população externa 

possa compreender o conteúdo que está sendo repassado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O surgimento inicial da internet no Brasil se deu nas universidades e facilitou 

imensamente a troca de informações entre as instituições educacionais e também, 

entre os pesquisadores. Com o mundo conectado, o acesso aos blogs, livros, artigos, 

jornais online cresceram, trazendo uma oportunidade para obter conhecimento de 

maneira prática, rápida e objetiva.  

A internet fez com que o jornalismo se reinventasse. Com o surgimento do 

Jornalismo Digital, as estruturas passaram por um processo de transformação, 

tornando-se enxutas e objetivas. Pode-se observar, ainda de forma preliminar, com 

base neste estudo, uma mudança no perfil dos leitores, que agora, preferem 

agilidade, ou seja, textos curtos com informações básicas. Afinal, possuem a opção 

de escolher se aprofundar nos temas, clicando nos hipertextos, ou simplesmente 

fechando as páginas, caso não tenha interesse. 
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