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pesquisa 
   às claras

Lançada em outubro de 1999, revista 
tornou a ciência feita em São Paulo  
e no Brasil mais conhecida do público 

Yuri Vasconcelos
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PESQUISA fAPESP 20 anos



A 
poucos meses da chegada do ano 
2000, as investigações realizadas 
no campo da pesquisa genômica 
eram um dos temas científico-tec-
nológicos em ebulição nos círculos 

acadêmicos e centros de pesquisa do Brasil e do 
mundo. Esse foi o pano de fundo do lançamen-
to, em outubro de 1999, da primeira edição de 
Pesquisa FAPESP. 

A capa da revista destacava os avanços de um 
Projeto Temático financiado pela Fundação cujo 
objetivo era definir os componentes genéticos da 
hipertensão arterial, mal que afeta milhões de 
brasileiros. Em suas 48 páginas, os leitores po-
diam ler ainda reportagens sobre novidades do 
sequenciamento do genoma humano, softwares 
criados para controle de processos industriais e 
os programas Parceria para Inovação Tecnoló-
gica (Pite) e Inovação Tecnológica em Pequenas 
Empresas (Pipe), ambos da FAPESP, que já be-
neficiavam 300 empresas.

“A revista foi fruto de um processo de evolução 
da comunicação da FAPESP. Ela teve e continua 
tendo um papel fundamental na divulgação e con-
solidação de diversos programas da Fundação”, 
afirma José Fernando Perez, diretor científico da 
FAPESP entre 1993 e 2005 e um dos mentores da 
publicação. “Além disso, sempre foi um veículo de 
divulgação científica de qualidade e serviu como 
uma escola para o jornalismo científico no país.”

Para Carlos Henrique de Brito Cruz, ex-presi-
dente da FAPESP (1996-2002) e seu diretor cien-
tífico desde 2005, a revista foi um grande passo 
para tornar a pesquisa feita em São Paulo e no 

Brasil mais conhecida do público. “Ela tem sido 
muito efetiva nesse objetivo. Reportagens têm 
estimulado editoriais em grandes jornais e, mais 
interessante ainda, têm sido usadas como base 
para questões de exames vestibulares, indicando 
uma atenção por parte do ensino médio”, afirma. 
“Não conheço iniciativas similares de agências de 
financiamento à pesquisa estrangeiras. No Brasil, 
a revista Pesquisa FAPESP é muito valorizada e 
estimulou, para nossa satisfação, iniciativas de 
outras agências.”

O leitor curioso que procurar no site da revis-
ta a edição de outubro de 1999, perceberá que o 
número estampado é o 47 – e não 1, como seria 
de se esperar. Explica-se: a revista teve origem 
no boletim Notícias FAPESP, lançado em agosto 
de 1995, e sua numeração foi adotada a partir do 
informativo número 1. O veículo, com tiragem 
inicial de mil exemplares e formato de quatro 
páginas, nasceu com o objetivo principal de di-
vulgar informações sobre as ações da Fundação.

“A revista foi um desdobramento natural do 
boletim. Depois de quatro anos produzindo No-
tícias FAPESP, percebemos que havia espaço no 
país para um projeto mais robusto, de uma revista 
científica rigorosamente jornalística, ainda que 
vinculada a uma instituição”, recorda-se a jorna-
lista Mariluce Moura, responsável pela criação 
de Pesquisa FAPESP e sua diretora de redação 
até dezembro de 2014. 

Moura conta que sua principal referência pa-
ra criar a publicação foi a revista de divulgação 
científica britânica New Scientist. “Gostava mui-
to dela e, também, da norte-americana Scientific 
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Assim como o boletim Notícias FAPESP, a re-
vista era inicialmente distribuída gratuitamente 
para um público selecionado, formado por coor-
denadores de grupos de pesquisa do estado de 
São Paulo, reitores das universidades paulistas e 
autoridades do governo estadual. Posteriormen-
te, foram incluídos no mailing todos os bolsistas 
da Fundação e pesquisadores contemplados com 
auxílios da FAPESP – e não apenas os coordena-
dores de grupos.

Em março de 2002, a publicação adquiriu seu 
formato atual – 96 páginas coloridas e organi-
zação em quatro editorias (Política Científica e 
Tecnológica, Ciência, Tecnologia e Humanida-
des), além de seções fixas, que mudaram ao longo 
dos anos – e passou a ser vendida em bancas e 
livrarias e por meio de assinaturas com o objetivo 
de atingir um público maior. A comercialização 
cresceu ao longo do tempo e hoje representa 18% 
de sua circulação, de 28 mil exemplares.

Embora tenha nascido com o objetivo de di-
vulgar ações e projetos da Fundação, a publi-
cação ampliou a área de cobertura jornalística. 
Em 2002, quando foi para as bancas, já trazia re-
portagens que não se referiam apenas a projetos 
financiados pela FAPESP ou às instituições de 
pesquisa paulistas. O escopo da revista também 
abrange projetos relevantes realizados em qual-
quer lugar do país e por brasileiros no exterior, e 
destaca os grandes avanços internacionais, como 
a detecção das ondas gravitacionais em 2015 em 
observatórios norte-americanos.

American e da francesa La Recherche. Esta últi-
ma serviu de inspiração para o nome de Pesqui-
sa FAPESP.” O projeto gráfico da revista ficou 
por conta do designer e artista gráfico Hélio de 
Almeida, responsável pelo desenvolvimento de 
numerosos projetos de publicações jornalísticas, 
além de criador de centenas de capas de livros 
lançados no mercado editorial brasileiro. Duran-
te quase sete anos, até agosto de 2006, Almeida 
ocupou o cargo de diretor de arte da publicação.

A excelência gráfica e editorial, segundo Celso 
Lafer, presidente da Fundação entre 2007 e 2015, 
sempre foi uma marca da revista. “Pesquisa FA-
PESP informa de maneira qualificada tudo aquilo 
que ocorre de importante na ciência brasileira. 
Desde o início, ela foi aberta a todos os campos do 
conhecimento. É a única publicação que conse-
gue fazer essa tradução com qualidade”, ressalta.

Coordenador do Laboratório de Estudos Avan-
çados em Jornalismo da Universidade Estadual 
de Campinas (Labjor-Unicamp), Carlos Vogt 
destaca que a história da comunicação científi-
ca no país, envolvendo ciência e sociedade, pode 
ser contada com um marco fundamental, antes 
e depois de Pesquisa FAPESP. “Existem outras 
iniciativas importantes, como as revistas Ciência 
Hoje e Ciência e Cultura, mas Pesquisa FAPESP, 
pelas condições com as quais foi criada e pelo 
profissionalismo que a norteou, tornou-se uma 
referência na história da comunicação científica 
do país”, destaca Vogt, que presidiu a Fundação 
entre 2002 e 2007.

Edições regulares  
da revista, com 
destaque para a capa 
sobre a tragédia do 
Museu Nacional,  
de outubro de 2018

Coletânea de 
suplementos e 
edições especiais
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Outros dois momentos marcantes da história  
da publicação ocorreram em 2004. Nesse ano, 
entrou no ar o programa de rádio Pesquisa Bra-
sil, difundindo notícias e reportagens produzi-
das pela equipe da revista, e foram lançadas as 
primeiras edições internacionais, inicialmente 
em inglês e espanhol e, em seguida, em francês. 
Compostas por uma seleção de reportagens pu-
blicadas na edição nacional, escolhidas com base 
na excelência dos projetos de pesquisa retratados, 
na qualidade do texto, na sua repercussão entre 
os leitores e no interesse para o público-alvo no 
exterior, as versões internacionais totalizam seis 
edições a cada ano, sendo três em inglês, duas em 
espanhol e uma em francês.

O ano de 2004 também foi marcado pelo início 
da disponibilização de conteúdos publicados na 
revista para editoras de livros didáticos, entre elas 
Saraiva, Moderna e Poliedro Sistema de Ensino. 
Nos três primeiros anos, os textos eram cedidos 
sem custo algum; a partir de 2007, passaram a 
ser vendidos. Em 2018, foram comercializados 
90 textos e 22 imagens (fotografias e infográfi-

cos), quantidade bem superior às vendas do ano 
anterior (26 textos e 11 imagens). Os textos aju-
dam a compor conteúdo didático utilizado na sua 
maioria por alunos do ensino médio.

MUNDO DIGITAL
Sintonizada com a evolução ocorrida no meio 
jornalístico nas últimas décadas, quando plata-
formas digitais ganharam espaço em detrimento 
de versões impressas, a revista lançou em 2001 
seu site. Além de repositório eletrônico das edi-
ções impressas e eventuais edições especiais, 
oferecidas integralmente e com acesso aberto, 
o site passou a contar com conteúdo próprio. 
Vídeos curtos feitos com base nas reportagens 
da revista, lançados a cada 14 dias, começaram 
a ser produzidos com regularidade a partir de 
2011. Uma reformulação operada no site no ano 
passado tornou a navegação mais fluida e intui-
tiva e reduziu o distanciamento entre o on-line 
e a revista impressa.  

A presença da publicação em mídias sociais 
teve início há pouco mais de uma década, ini-
cialmente com a página no Twitter (2008) e pos-
teriormente no Facebook (2010). A plataforma 
no Instagram, criada em 2012, é a que tem apre-
sentado maior crescimento nos últimos anos, 
tendo atingido quase 25 mil seguidores em ju-
nho, um aumento de 100% em relação ao mes-
mo mês de 2018.

Vale destacar, por fim, que, se as reportagens 
da revista são baseadas em resultados de pes-
quisas acadêmicas, por vezes a coisa se inverte e 
pesquisas acadêmicas se baseiam na publicação. 
Desde 2003, 26 teses e dissertações defendidas 
em universidades paulistas e em instituições de 
ensino superior do Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina, 
tiveram como foco Pesquisa FAPESP ou algum 
aspecto relacionado a ela. No mesmo período, a 
publicação foi abordada em 17 artigos divulgados 
em periódicos nacionais. n
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Édition Spéciale Avril 2011

L’État de São Paulo 
cherche à accroître 
la collaboration 
outre-mer et à 
attirer des talents
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L’Éthanol à partir 
de la bagasse de 
canne à sucre

Un peptide 
pour combattre 
veines et artères 
indésirables

LA SCIENCE
BRÉSILIENNE 
OUVERTE
AU MONDE
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CanCer      
Antihypertensive  
medication halts  
tumor growth

energy
Biodiesel can be  
made from vinasse

Demography
Migrants to São Paulo  
no longer go there to stay

IntervIew 
Laura De meLLo  
e souza 
History with  
imagination and rigor

parkinson’s 
Disease

Mistaken for stem cells, fibroblasts 
hinder cell therapy
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El nuevo buque oceanográfico de 
São Paulo impulsa los estudios sobre 
el clima, la biodiversidad y el presal

Un salto en 
el mar

Cerebro
Redefinen la cantidad  
de neuronas con una 
técnica brasileña

embraer
Alianzas con universidades 
apuntan a mejorar el 
confort en los aviones

Comisión rondon
Naturalistas ayudaron  
a institucionalizar la 
ciencia en el país

entrevista 
Hernan CHaimoviCH
Brasil tiene capacidad para 
atraer talento extranjero
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BIOLOGÍA CELULAR
Un tipo especial 
de ARN actúa en 
el proceso de 
propagación 
del cáncer

BIOQUEROSÉN
Empresas desarrollan 
un combustible 
renovable para 
la aviación civil

ANTROPOLOGÍA
Cómo se construye 
una sexualidad 
gratifi cante en la vejez

ENTREVISTA
HELENA NADER 
Por más fi nanciación 
para la ciencia 

Cientos de instituciones se movilizan 
para expandir los conocimientos 
sobre la biodiversidad del país

La biota 
brasileña
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SPECIAL ISSUE 2015  WWW.REVISTAPESQUISA.FAPESP.BR

An abundance of water depends 
on intact forests to form rain 

and maintain the quality of aquifers

Object 
of desire

Teeth from a 
deer suggest that 
humans were 
present in the 
state of Piauí over 
20,000 years ago

Visible light of the 
Sun, in addition 
to UV rays, may 
cause skin cancer

Middle and lower 
classes are living 
closer to each 
other while elites 
occupy more 
exclusive zones in 
São Paulo city

Brazilian Artur 
Ávila wins the 
Fields Medal, 
the most 
important prize 
in mathematics   
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Se debate  
el destino  
de las 
colecciones 
de los museos 
policiales 
brasileños

Brasil y China 
habrían sido 
vecinos  
hace alrededor 
de 2.000 
millones de 
años

Las abejas y 
las hormigas 
se reconocen 
mediante 
sustancias que 
recubren  
sus cuerpos

El avance de 
las acciones 
afirmativas crea 
una diversidad de 
formas de ingreso 
a la educación 
superior en Brasil

Elza Berquó, 
demógrafa  
pionera en los 
estudios sobre  
la reproducción,  
se abocará ahora  
a los jóvenes

El virus de la enfermedad diezma poblaciones de 
monos cuyas muertes apuntan áreas de riesgo  
y disparan campañas de vacunación en Brasil

       LA BATALLA CONTRA LA 

FIEBRE  
AMARILLA
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brazil is expected 
to revise  

its industrial 
policy and  

r&D incentives  
in response  
to the wtO

two neural 
pathways control 

the aggressive 
behavior  

of predators

Companies  
invest in small 

wasps produced 
in the lab  

to combat 
diseases of the 
orange groves

slave women 
used strategies to 

purchase  
their freedom

Accumulation of DNA lesions, excessive 
production of free radicals, and a declining 

ability to replace damaged cells can all  
lead to the deterioration of organisms

Why We age

2019_ISSUE 2

A high number of 
c-sections increases 
the proportion of babies 
born prematurely

Technology is 
helping to save 
indigenous 
languages

Griaule sells  
its biometric 
solutions  
to the Pentagon

Startups 
develop  
new legal 
tools

Brazilian Navy 
launches the first of 
five new submarines 
built in Brazil
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Depression, anxiety, loss of 
appetite, and sleep  
disturbances could be the first 
clinical signs of the disease
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EL PRÍON 
PROTEGE EL CEREBRO, 
PESE A CAUSAR EL MAL 
DE LA VACA LOCA

LOS DESAFÍOS TECNOLÓGICOS 
DE LA EXPLOTACIÓN 
PETROLÍFERA EN LA CAPA 
OCEÁNICA PRESAL

El etanol 
del futuro

Ciencia y Tecnología        en Brasil

El etanol 
del futuro
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Versões 
internacionais  
da revista, que 
começaram  
a ser publicadas  
a partir de 2004


