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Este estudo traz a apresentação de uma análise do discurso de divulgação 

científica em um corpus de textos radiofônicos, onde procuraremos mostrar o 

funcionamento de marcas e propriedades do texto3 que produzem o efeito de 

objetividade jornalística. A intenção não é, também, a de mostrar que o discurso 

jornalístico é subjetivo e sim, mostrar pelo funcionamento da língua, como produz, de 

fato, um efeito objetivo. Compõem o corpus de análise algumas notas, reportagens e 

entrevistas das editorias “Ciência & Saúde”, “Meio Ambiente” e “Tecnologia”, da 

CBN: emissora AllNews de maior circulação nacional. 

 

A Tecnologia Radiofônica 

 

A pesquisa científica em busca da transmissão de sons e sinais sem o uso de fios 

levou a um tipo particular de tecnologia, conhecida como radiofônica, à qual a fala tem 

de se adaptar. Estes parâmetros foram definidos no período de 80 anos a contar das 

primeiras experiências como o telégrafo de Samuel Morse, ocorridas na década de 30 do 

século 19. Na sequência, vieram o telefone e as tentativas de superação da barreira 

representada pelos fios nestes dois aparelhos. Os antecessores do rádio como meio de 

comunicação de massa nasceriam, portanto, na forma de radiotelegrafia e da 

radiotelefonia, em que a linha física dava lugar às ondas eletromagnéticas. 

Costella (2002), abordando a questão do desenvolvimento da tecnologia do 

rádio, ressalta que poucas realizações humanas conquistaram sucesso tão rápido e êxito 
                                                        
1 Este artigo é parte da Dissertação de Mestrado orientada pela Prof. Dra. Eni Orlandi e co-orientada 
pela Prof. Dra. Cristiane Dias, defendida no Curso de Divulgação Científica e Cultural do Labjor/IEL 
– Unicamp.  A Dissertação tem o titulo: Os sentidos da “ Ciência” no ar: uma análise discursiva da 
produção do efeito de objetividade na editoria ciência da Rádio CBN. 
2 Docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp).  
3 Não nos interessa sua forma textual, mas sim o funcionamento do áudio propriamente dito, 
principalmente as questões em torno da voz. Orlandi (2007) explica que não importa se um texto – 
como unidade de análise - é escrito ou oral. Isso não muda a definição de texto. A materialidade 
conta e certamente um texto vai significar de modo específico particular. 
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tão amplo quanto a radiodifusão. Em apenas uma década ela conquistou todas as regiões 

do globo terrestre. 

Desta fase inicial até o nascimento da radiodifusão sonora, foi necessária uma 

mudança de enfoque no uso da tecnologia disponível, ocorrendo uma transição da 

comunicação interpessoal – o telefone, em especial – para a de massa – o rádio. 

Configurou-se, então, um sistema particular de transmissão e recepção. No âmbito da 

emissora (seja em suas instalações ou usando o equipamento da estação, em áreas 

externas a essa), as vibrações sonoras são transformadas, primeiro, em sinais elétricos, 

os quais passam por um processo em que ganham qualidade para serem, na sequência, 

codificados em feixes de ondas eletromagnéticas. Estes, transmitidos por uma antena, 

serão captados por outra no aparelho receptor, onde, novamente como sinais elétricos, 

voltarão, via auto falante, à forma de vibrações sonoras passíveis de compreensão pelo 

ouvinte. 

A maior ou menor quantidade de recursos técnicos determinará ainda na 

diminuição ou no aumento da eficácia do processo comunicativo, não só na transmissão 

em si, mas também no ouvir o discurso produzido (este pode ganhar clareza pelo uso de 

recursos sonoros permitidos por equipamentos em constante aprimoramento).  

Ortriwano (1985), afirma que uma importante característica do rádio é a 

penetração, uma vez que é o mais abrangente dos meios. Ele pode chegar aos pontos 

mais remotos e ser considerado de alcance nacional. Embora seja de alcance nacional, 

pode, também, ter um caráter regional com emissoras locais com uma programação, 

mais próxima ao campo de experiência do ouvinte. 

Ainda sobre a tecnologia de emissão e recepção, vale ressaltar que o rádio tem 

como característica a mobilidade. Essa mobilidade acontece nos dois pólos. Em 

primeiro lugar, com referência ao emissor que tendo menos complexidade técnica que 

outras em outras mídias, pode estar presente com mais facilidade e instantaneidade nos 

acontecimentos e transmissão das informações. Ortriwano (1985) ressalta que em 

comparação aos meios impressos, o rádio leva vantagens muito grandes. Suas 

mensagens não requerem preparo anterior, podendo ser elaboradas enquanto estão 

sendo transmitidas, além de eliminar o aspecto crucial da distribuição: quem estiver 

ouvindo rádio, estará apto a receber a informação. Com a utilização de unidades móveis 

de transmissão as emissoras praticamente se “deslocam”, podendo transmitir sua 

programação de qualquer lugar dentro de seu raio de ação.  
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Essa mobilidade do receptor é uma característica que pertence apenas ao rádio, 

até a chegada da internet. No início, o rádio levava alguma vantagem, uma vez que um 

texto precisava ser escrito e depois publicado, enquanto que o rádio podia colocar o 

“som do acontecimento” no ar. Hoje, com a tecnologia voltada para a internet e a 

convergência de mídias, característica da rede, a internet tem áudio, imagens em 

movimento e fotos, além do texto. 

Já a mobilidade do receptor, pelo menos por hora e de forma massiva, ainda é 

exclusividade4 do ouvinte de rádio que é livre de fios e tomadas. Também não precisa 

ficar em casa, ao lado do aparelho. Ortriwano (1985) afirma que o rádio esta em todos 

os lugares: na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, no escritório, nas fábricas, no 

automóvel – o que elimina o hiato de audiência durante o tempo de locomoção de um 

lugar para o outro. O tamanho dos receptores é algo que contribui para isso, o que 

também permite uma recepção individualizada nos lugares públicos. 

 

CBN - a rádio que toca notícia 

 

A Central Brasileita de Notícias – CBN – é uma emissora de rádio pertencente 

às empresas Globo de comunicação. O modelo que adota é uma inspiração em duas 

emissoras americanas, a ABC que funcionava na década de 1980 como uma agência 

produzindo conteúdo para uma enorme rede de afiliadas e com notícias que não eram 

voltadas à comunidade. Outro modelo que contribuiu foi o da CBS, que tinha um 

conteúdo mais voltado à prestação de serviço e à comunidade. 

Assim, a rede possui quatro emissoras próprias, além de 21 emissoras afiliadas 

que levam uma programação totalmente voltada ao jornalismo. Nas 24 horas de 

programação veiculam conteúdos informativos e opinativos com seus repórteres, 

âncoras e comentaristas.  

O slogan “a rádio que toca notícia” que faz uma alusão a programação 

totalmente dedicada ao jornalismo, foi criado por Eugênio Mohallem, pela agência 

DM9 para o lançamento da emissora. Esse é considerado um dos grandes slogans da 

propaganda brasileira e é utilizado desde o lançamento em 1o de outubro de 1991 até 

                                                        
4 Não queremos aqui ignorar tecnologias como a internet sem fio (wireless, wi-fi etc), nem a presença da 
internet em celulares e outros aparelhos de conexão portáteis, mas o termo exclusividade é pensando que 
este tipo de conexão à internet não está acessível em todos os lugares e ainda, na maioria dos casos, 
envolve algum tipo de custo. 



e-urbano                                                                                                                                                                                             Wagner Cantori 

 

95 

hoje. Nos primeiros dias de programação a emissora tocava algumas músicas, mas logo 

na primeira semana já abandonou o conteúdo musical. 

A CBN lançou, no país, um novo formato radiofônico. O jornalismo já era 

presente nas emissoras da época, mas o mercado sempre associou o rádio à música e ao 

entretenimento, o formato de uma emissora allnews era desacreditado como 

possibilidade de sucesso por profissionais e pelo mercado publicitário. Mas a execução 

de notícias integralmente, na programação, trouxe ao longo da história grandes 

campanhas publicitárias e a solidificação da imagem de um veículo de credibilidade 

com os públicos A/B que são considerados no universo da publicidade e da propaganda 

como formadores de opinião. 

Marisa Tavares, diretora de jornalismo da rede, lançou em 2006 o livro “CBN: a 

rádio que toca notícia”, no qual organiza textos de diversos colaboradores da emissora. 

Barbeiro (2006, pág. 32) conta, por exemplo, que a CBN adotou um novo modelo de 

ancoragem radiofônica adotando o fim da “verborragia e dos poetas de microfone, a 

encheção de linguiça”. O rádio começou a economizar palavras assim como a TV já 

fazia. Outra característica do radiojornalismo era a de que os âncoras comentavam todas 

as notícias, um opinador por excelência. No padrão da CBN o âncora é antes de tudo 

“um repórter, apurador, entrevistador, editor, apresentador”, enfim, participava do 

processo de produção da notícia. 

A própria diretora de jornalismo apresenta conceitos muito caros ao efeito de 

objetividade jornalística afirmando que o conceito de jornalismo praticado pela CBN é o 

da “informação correta, isenta, com espaço para a pluralidade e muita análise crítica 

interpretando o que está por trás dos fatos” (Pág. 47).  

 

 

 

 

O Efeito Objetivo  

 

Este efeito objetivo presente nas produções jornalísticas se dá em função de 

mecanismos que proporcionam a ilusão da objetividade. Quando tratamos dessa questão 

não estamos nos referindo a um efeito objetivo criado intencionalmente pelo jornalista 

para mostrar inverdades à sociedade. O que, de fato, ocorre é que esse efeito de 
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objetividade chega até o público, mas passa antes pela redação jornalística e por cada 

profissional que nela trabalha. Assim, o ouvinte de radiojornal – ou qualquer outra 

mídia que difunda produtos jornalísticos – acredita estar ouvindo a verdade, de forma 

objetiva, pelas características dessa locução e o jornalista acredita estar passando a 

verdade objetiva dos fatos por conta da técnica que emprega, assim o efeito objetivo 

funciona tanto para quem produz como para quem consome jornalismo. O conceito de 

produzir e consumir também se mistura no jornalismo já que quem produz também 

consome para produzir a partir de e, o efeito objetivo se dá em cadeia.  

O que caracteriza o texto jornalístico, segundo Lage (2002), é o volume de 

informação factual. Ele resulta de uma apuração, de reportagem, e se caracteriza pela 

função referencial, isto é, pelo formalismo que consiste em se produzir na terceira 

pessoa e, com freqüência, em discurso indireto. O mais comum dos textos jornalísticos 

é o da notícia, que é o relato de um fato novo, ou de uma série de fatos novos 

relacionados ao mesmo evento, a partir do aspecto mais relevante. Como se trata de um 

relato de feitos “aparentes”, excluem-se todos os verbos que podem expressar 

subjetividade, como pensa / ama / quer, entre outros. 

No caso de nossa análise lidamos com o tratamento da ciência no 

radiojornalismo, dessa forma o efeito objetivo passa por um tripé: o ouvinte tem a 

impressão de receber a notícia objetiva, o jornalista se pensa objetivo por conta da 

técnica que emprega e o cientista, por sua vez, busca a objetividade da ciência.  

 
No ar, a voz da completude 

 

A voz é o instrumento mais importante numa transmissão radiofônica. Ela está 

presente em toda divulgação científica de rádio, o que não é diferente nas editorias que 

se dedicam a falar de ciência na Central Brasileira de Notícias, CBN. A posição sujeito 

assumida pelo jornalista no ar é materializada pela sua voz. Assim como diz Souza 

(2009) pelo modo de propor a própria voz, deixa-se escutar o sujeito que, para apontar 

para si, precisa aparecer como o acontecimento que se dá pelo apagamento de certos 

vestígios de arquivos, dessa forma fica a evidência de que essa voz é um ritual sujeito a 

falhas. 

Buscamos aqui uma análise do funcionamento do discurso de divulgação 

cientifica feito pela mídia na forma de notícia radiofônica, o que podemos chamar de 

jornalismo cientifico de rádio (ou radiofônico). No Jornalismo Científico de rádio, 
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assim como em outras mídias, busca-se por parte de muitos profissionais a objetividade 

jornalística como um ideal a ser atingido, ou seja, apenas transcrever as questões 

colocadas pela fonte (o cientista). Mesmo numa visão menos ingênua sobre a prática 

jornalística e sobre o funcionamento da linguagem, acaba-se por participar da produção 

desse efeito de objetividade, já que essas marcas fazem parte intrinsecamente das 

características deste discurso. 

Na análise de discurso supõe-se uma articulação entre ideologia e inconsciente 

em que se pode observar que o caráter comum das estruturas e funcionamentos 

designadas respectivamente como ideologia e incosciente é o de dissimular sua própria 

existência no interior mesmo de seu funcionamento, produzindo um tecido de 

evidências subjetivas. Essa subjetividade não é entendida como algo que afeta o sujeito, 

mas sim, como algo que constitui o sujeito. 

 Orlandi (2007) explica que M. Pêcheux, ao mesmo tempo que introduz a noção 

de ideologia, critica a maneira como as teorias da enunciação se submetem à ilusão das 

evidências subjetivas (do sujeito único, insubstituível, igual a si mesmo). Na figura da 

interpelação estão criticadas duas formas de evidências: a da constituição do sujeito e a 

do sentido. Crítica feita pela teoria materialista do discurso à filosofia idealista da 

linguagem que se apresenta quer sob o modo do objetivismo abstrato (a língua como 

sistema neutro, abstrato), ou do subjetivismo idealista (o sujeito como centro e causa de 

si). Vamos tratar aqui da subjetividade sem ser subjetivista. A evidência da identidade 

não deixa ver que esta resulta de uma identificação/interpelação do sujeito. Por outro 

lado, a ideologia é um ritual com falhas e a língua não funciona fechada sobre si mesma, 

ela funciona produzindo o equivoco. 

 

A Organização do Corpus 

 

Os áudios analisados são os que tratam de ciência e tecnologia e estão 

disponibilizados no site5 da emissora em forma de nota, notas com sonora e entrevistas, 

divididos em três editorias, sendo elas: Ciência & Saúde, Meio Ambiente e Tecnologia, 

daqui em diante CS, MA e T, respectivamente. Sabemos que encontraríamos conteúdos 

relativos à ciência em outras editorias, a “cientificidade” está espalhada por todas as 

                                                        
5 www.cbn.com.br 
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divisões jornalísticas de emissoras de rádio, TV, jornais etc, mas concentramos a análise 

para uma observação temática da emissora. Assim, temos 12 áudios distribuídos em: 

 CS  (7 entrevistas / 1 Reportagem) 

 MA (1 nota com sonora / 1 nota) 

 T    (1 nota com sonora / 1 entrevista) 

Embora não seja nosso objetivo realizar uma análise quantitativa, este panorama 

geral dá uma ideia da distribuição numérica das matérias/áudios. A divisão temática se 

produz materialmente através das designações dos cadernos. Consideramos as 

designações, conforme Guimarães (1995),  o que nos leva a dizer que a designação dos 

cadernos se dá em uma relação entre discursos, constituída historicamente.  

Para Nunes (2003), que faz uma análise de cadernos de Ciência de jornais, a 

designação do caderno Ciência não remete a um objeto exterior já dado mas constrói 

discursivamente uma significação, inscrevendo-se em uma memória dos dizeres (o 

interdiscurso) e atualizando-a. O mesmo ocorre com as editorias encontradas em nosso 

corpus. 

A primeira editoria é Ciência & Saúde. Ao tratarmos de Ciência evocamos toda 

uma memória do saber científico enquanto regulado por método, rigor e descrição, 

objetividade e à medida que adicionamos “e saúde” já estamos dizendo que o mais 

importante ao tratarmos de ciência é por em relação as áreas da ciência biológica, é 

também aquirirmos a informação de como termos mais saúde. Ao falarmos em Meio 

Ambiente, trazemos à tona sentidos de urgência pelo interdiscurso, esses sentidos são 

alimentados pela mídia que faz do noticiário ambiental um “circo” aos moldes do 

sensacionalismo presente no noticiário policial. Sabemos que essa relação se dá por 

conta de sentidos políticos presentes no discurso que faz parte de um outro discurso 

ainda maior, o da mundialização6. A última editoria que tratamos é a designada por 

tecnologia que também evoca seus sentidos de inovação e necessidade de primeira 

instancia para a sociedade em que vivemos, despertando o interesse de uma geração que 

“nasce” digitalizada e outra geração que se faz digitalizar para acompanhar os sentidos 

atuais em movimento. 

Para compor o corpus, usamos um recorte temporal de uma semana para os 

áudios, mas essa semana não foi simplesmente escolhida. Definimos que a análise se 

                                                        
6 Ver: ORLANDI, Eni. Os Recursos do Futuro: Um Outro Discurso. In: Revista Multiciência. Outubro, 
2003. Disponível em: http://www.facha.edu.br/publicacoes/comum/comum22/Artigo6.pdf  
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debruçaria sob os áudios circulados no mês de novembro de 2008 e alimentamos esses 

dados (mês e ano) em uma tabela que automaticamente gerou uma “semana 

construída”dentro do mês em questão. 

A organização se deu desprezando todos os áudios de caráter opinativo e 

categorizamos os áudios informativos em notas, notas com sonoras, reportagens e 

entrevistas, em suas respectivas editorias. Para inserirmos enunciados retirados do 

corpus, na escrita da análise, criamos um código juntamente com a retranca.  

 

A Análise 

 

Nosso objetivo neste trabalho é a reflexão sobre a produção de efeito de 

objetividade jornalística, nossa finalidade não é enumerar, classificar ou hierarquizar 

dados ou marcas que caracterizem a objetividade. A proposta é a de compreender a 

objetividade jornalística enquanto efeito produzido, um fato de linguagem que se 

inscreve em uma política da palavra impondo uma divisão entre sentidos verdadeiros e 

sentidos não verdadeiros, não factuais. Uma vez que a objetividade carrega consigo os 

sentidos de imparcialidade, isenção, neutralidade e verdade, podemos supor que 

subjetividade carrega o oposto. Assim, tomamos em consideração a dicotomia 

verdade/mentira trazida pelo efeito objetivo. Através dos meandros do dizer jornalístico 

de ciência, vamos analisar não somente a produção do efeito objetivo, da verdade, 

quanto a recusa dos profissionais – e neste caso jornalistas e cientistas - a se 

submeterem a uma temida subjetividade passível de falha, de engodo, buscando definir 

o modo como as técnicas do fazer divulgação científica no rádio jornalisticamente 

trabalham processos de produção de sentidos de objetividade. 

Nesta análise é importante um princípio que para Orlandi (2007) é 

fundamental para análise de discurso, o de que a linguagem se funda em movimentos 

permanentes entre processos parafrásticos (o mesmo) e polissêmicos (o diferente), de 

tal modo que a distinção se faz difícil: dizemos o mesmo para significar outra coisa e 

dizemos coisas diferentes para permanecer no mesmo sentido. Esse movimento é 

fundante para entender a relação verdade/mentira alçada pela produção do efeito 

objetivo.   

Os processos de produção de discurso se dão a partir de três momentos 

diferentes, mas inseparáveis e igualmente relevantes que são: o da constituição, 

formulação e circulação. Ou seja, os sentidos são como se constituem, como se 
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formulam e como circulam (cf. Orlandi, 2001). Podemos descrever esses momentos 

aplicando à nossa análise em que o momento da constituição se dá a partir da memória 

do dizer, fazendo intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo. A formulação 

que acontece em condições de produção e circunstâncias de enunciações específicas, 

neste caso, é um discurso que pode ser consumido em áudio, produzido por um 

jornalista e que o ouvinte escuta desenvolvendo outras atividades do seu cotidiano, 

dentre outras. Já a circulação se dá em certa conjuntura e segundo certas condições, no 

nosso caso o discurso é irradiado pela CBN, uma das emissoras de maior circulação no 

país e uma das pioneiras no formato allnews, o que já é carregado por sentidos de 

tradição e credibilidade. 

Quando se trata do discurso jornalístico e sobretudo do discurso jornalístico 

que trata de ciência a questão da “credibilidade” é sempre evocada. A credibilidade 

aqui se impõe num tripé que se dá entre jornalistas, cientistas e ouvintes, trazendo aqui 

o problema da relação entre verdade e falsidade. 

Para Orlandi (2007) a relação entre verdade e falsidade na linguagem é mais 

aguda no escopo do político, mas é passível de ser tratada na esfera da linguagem em 

geral. E isso pela sua incursão no domínio da relação pensamento/linguagemm/mundo, 

ou trazendo o que Pêcheux (1997) denomina esquecimento nº2, do nível enunciativo. 

Este esquecimento produz no sujeito a impressão de realidade do pensamento (ilusão 

referencial), é uma impressão de que aquilo que ele diz só pode ser aquilo. 

Essa questão é de caráter ideológico, no domínio da constituição imaginária 

dos processos de produção dos sentidos. É neste caminho que Orlandi (2005) faz uma 

crítica ao que chama de conteudismo. É que como se fosse possível existir uma relação 

natural entre palavras e coisas, supõe uma relação pensamento/linguagem/mundo. O 

conteudismo está na base da constituição da relação entre verdadeiro/falso no domínio 

da produção de sentidos. Dessa forma, percebemos que o sujeito que produz linguagem 

e a exterioridade que o determinam marcam toda produção de sentidos dados como 

objetivos. Assim, o conteudismo está direntamente ligado ao modo como o ideológico 

está na linguagem e é localizado na/pela falha na análise. 

 

Formulação, Voz e Completude 

 



e-urbano                                                                                                                                                                                             Wagner Cantori 

 

101 

Como sabemos, para a análise do discurso não há discurso sem sujeito nem 

sujeito sem ideologia, pois sempre assumimos uma posição sujeito. Ao falar no rádio 

o/a jornalista se coloca vocalmente em uma posição histórica. 

No discurso jornalístico cientifico de rádio a tomada do individuo em sujeito se 

dá pela voz, a credibilidade é incorporada através da voz materializando uma entonação 

de verdade. Essa entonação é acrescida de um ritmo e uma empostação que denota um 

não envolvimento com qualquer lado. A junção de entonação, ritmo e empostação 

materializa uma voz jornalística que dá som aos sentidos de objetividade e verdade. Por 

suas performances vocais, se colocam dentro (sabendo tudo sobre) e fora (sem tomar 

partido de nada) da notícica. Para Souza (2009) em primeiro lugar, trata-se de 

considerar cada um dos modos de deslizamento vocal como substrato sonoro da 

enunciação, ou seja, admitir a hipótese de isolar no evento enunciativo que se dá à 

escuta o que vem da ordem pura e simples da materialidade sonora. A partir daí, afirma 

que a escuta de tais sonoridades, na heterogeneidade própria de cada um, desperta a 

maneira como aquele que fala pode ou não constituir-se em sujeito. Em nosso corpus 

conseguimos identificar diferentes estilos de fala, ou locução como é chamada a fala 

radiofônica, em locuções feitas por Heródoto Barbeiro, percebemos uma semelhança 

vocal a outros jornalistas/locutores antigos, indicando um “colamento” em um domínio 

discursivo que remonta à história dos locutores de rádio. Quando fala, quer seja lendo 

uma nota, chamando um repórter ou fazendo perguntas em uma entrevista, por seu 

timbre próprio, Heródoto Barbeiro é sempre já o sujeito jornalista que se faz crível – e 

há muito tempo - em ondas radiofônicas, deste modo inscrevendo sua enunciação em 

dada memória de arquivo. 

Há também a presença, na voz, de um sentido de completude. Quando o 

jornalista fala/pergunta não há qualquer espaço para contradição ou dúvidas, é uma voz 

que preenche todo o espaço de vácuo no ar. A voz é assertiva e contundente e dá vida ao 

discurso, faz com que o sujeito se mostre, mesmo se escondendo. É que ele “esconde” 

suas peculiaridades, sua opinião ou seu interesse próprio ao assunto, mostrando apenas 

uma curiosidade para a produção de prestação de serviço à sociedade para a qual ele é o 

mediador da informação, sempre “verdadeira”. Mas ele se mostra porque a voz é um 

ritual sujeito à falhas, mais ainda do que o processo da escrita já que não há tempo para 

revisões ou reformulações, a voz aparece para quem fala e para quem ouve ao mesmo 

tempo e os sentidos se constituem imediatamente para ambos. A voz é a materialidade 

do sentido. 



e-urbano                                                                                                                             Voz e Completude: os sentidos da ciência no ar 

 

102 

Uma vez que na voz humana percebemos a materialidade dos sentidos e por ser 

simbólico, o homem constitui-se sujeito na/pela linguagem, que se inscreve na história 

para significar, tem sua voz ligada a uma teia de sentidos. Ele não comunica o que quer 

na/pela sua voz, mas sim os sentidos a que se filiou. Os sujeitos e sentidos constituem-

se ao mesmo tempo na materialidade da voz atravessada pela língua e pela história, 

dando lugar ao equívoco. 

Embora, como dissemos acima, a voz do jornalista no ar produza um efeito 

objetivo por sua entonação, ritmo, impostação e ainda dicção - o que gera essa voz da 

completude - ela não é neutra, não é transparente. A voz é atravessada pela 

discursividade, se constitui no embate entre a materialidade da língua e  a materialidade 

da história pela memória que tem seu funcionamento ideológico. 

Então, não há voz projetada que não seja investida de sentidos, produzida por 

um corpo-sujeito que se constitui por processos de subjetivação nos quais as instituições 

e suas práticas são fundamentais, assim como o modo pelo qual, ideologicamente, 

somos interpelados em sujeitos. Dessa forma é que pensamos que o corpo do sujeito é 

um corpo ligado ao corpo social e isto também não lhe é transparente. 

É por isso que esse trabalho se distingue de outros que tratam dos meandros da 

ética jornalística. Não está se pensando aqui se o sujeito está sendo objetivo ou se está 

no “precipício” da subjetividade. Sabemos, sem cair na armadilha do subjetivismo, que 

o sujeito-jornalista desenha um caminho de subjetividade natural e indiscutível. Mas ao 

tratarmos de notícias estamos lidando com um relato de algo que realmente aconteceu, 

não é ficção e ninguém ouvirá uma história real de alguém que não tenha credibilidade, 

de alguém que não seja verdadeiro. Então a verdade aqui fica numa posição antagônica 

à mentira, ou seja, se não é verdade é mentira e, ainda, se estou colocando aspectos 

pessoais já não é mais a verdade pura e sim um relato parcial, passível de engano. Para 

que fosse possível uma objetividade, o jornalista teria que colocar-se fora da história, do 

simbólico ou da ideologia, o que não lhe é possível.  

Esse nó se complica ao falarmos da editoria de ciência, porque a divulgação da 

ciência envolve dois personagens imersos no engano do efeito objetivo: os jornalistas 

que estão buscando a objetividade dos fatos e os cientistas que buscam a objetividade 

do conhecimento.  

Tanto jornalistas quanto cientistas podem/devem em seu processo de apuração e 

pesquisa tentar se afastar o máximo possível, utilizando-se de seus respectivos métodos 

de trabalho e, assim atingir o maior nível de isenção, mas há (e sempre haverá) a 
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impossibilidade da objetividade e da imparcialidade. O que precisa ficar claro é que a 

ideologia não se aprende, o inconsciente não controla o saber. A língua funciona 

ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo. 

Sabemos que para Pêcheux, discurso é efeito de sentidos entre locutores. De 

acordo com Orlandi (2007), compreender o que é efeito de sentidos, em suma, é 

compreender a necessidade da ideologia na constituição dos sentidos e dos sujeitos. É 

da relação regulada historicamente entre as muitas formações discursivas (com seus 

muitos sentidos possíveis que se limitam reciprocamente) que se constituem os 

diferentes efeitos de sentidos entre locutores (posições do sujeito) não são anteriores à 

constituição desses efeitos mas se produzem com eles. 

Essa não possibilidade de objetividade está marcada na voz do jornalista. É 

possível ouvi-la nos sulcos da voz, nas mudanças de entonação, volume, impostação, 

métrica etc.  

Comparando algumas situações diferentes em nosso corpus podemos constatar 

um deslize da entonação na fala. Num momento de cobrança, o jornalista mostra na 

própria voz traços singulares de autoritarismo e poder: 

SC) “... nem a ANP, nem o governo Federal, nem Petrobrás, nem ANFAVEA, que 

representa as montadoras, consideram que o pulmão do brasileiro vale tanto quanto o 

pulmão de europeu, de americano, pelo resultado de não fazerem nada nos últimos seis 

anos, desde 2002, daquela resolução do Conama, até agora parece que o pulmão de 

brasileiro vale menos pra essas entidades e empresas.”  

Faço referencia agora a um outro momento de nosso corpus em que há também 

uma cobrança, mas ela vem em forma de pergunta ao cientista e a entonação é bastante 

diferente: 

SC) “Ulisses são dez anos que estão valendo a pena ou nem tanto? 

Poderia elencar diversos momentos bastante distintos em nosso corpus, mas 

após ter escutado uma seqüência de notas, reportagens e entrevista o que constatamos é 

que a voz é sempre a mesma com pequenas nuances. A posição sujeito objetivo 

assumido pelo jornalista e evidenciado na voz é uma constante propriedade deste 

discurso. Embora haja flexibilidade na entonação, a “imparcialidade” é sempre 

produzida como marca. Passa- se da intermitência de múltiplas e sutis possibilidades de 

sonorização para uma só dominância vocal.  
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A subjetividade é ouvida no equívoco. No momento em que diz, se assume 

autor. O jornalista se representa como mediador entre a notícia, a informação e a 

sociedade, essa é sua responsabilidade materializada vocalmente, mas nos sulcos da voz 

estão seus sentimentos, suas expectativas, seus desígnios e suas necessidades. O sujeito 

é determinado pela exterioridade na forma sujeito-histórica que é a do capitalismo. É na 

formulação da voz que se dá a contradição, ela é o acontecimento discursivo pelo qual o 

sujeito articula seu dizer.  

Orlandi (2001) diz que quando pensamos o texto, pensamos, em sua 

materialidade (com sua forma, sua marca e seus vestígios). Materialidade essa pensada 

como historicidade significante e significada e não como um “documento” ou uma 

“ilustração”. Assim também pensamos a voz como texto, com materialidade e como 

parte da relação complexa e não coincidente entre memória/discurso/texto. 

Embora tenha falado acima que percebemos subjetividade nos sulcos da voz, ela 

não é segmentável analiticamente, assim como qualquer texto, ela se impõe sobre as 

suas partes, ou seja, não é apenas em um ponto do texto que percebemos ou que seja 

“mostrada” a ideologia.  

Quando pensamos a voz e o sujeito falante que a porta pensamos em sons e 

palavras, mas para a produção de sentidos ela também se utiliza do silêncio. Orlandi 

(2007) fala de um silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica 

que o sentido pode ser sempre outro, ou ainda que aquilo que é mais importante nunca 

se diz. A autora coloca que o silêncio é “fundante”, justamente por todos esses modos 

de existir  dos sentidos e do silêncio. “As palavras são, na verdade, cheias de sentidos a 

não dizer e, além disso, colocamos no silêncio muitas delas” (Orlandi, 2007, pág. 14). 

Podemos perceber que tudo na fala e na voz produz sentidos, até a ausência de voz. 

O sujeito, assumindo ele a posição jornalista, cientista ou ainda outras quaisquer, 

ainda assim não é transparente; justamente porque a língua não o é. A voz é tão 

polissemica quanto as palavras, pois se constitui vocalmente e circula em condições 

especificas que formam seu modo de significar. 

Além da voz, percebemos outras marcas e propriedades no discurso de 

jornalismo científico radiofônico. O que nos interessa, obviamente não são essas marcas 

em si mas o seu funcionamento delas no discurso que é produzido. É este 

funcionamento que procuramos descrever e compreender a seguir. 

No corpus pudemos perceber uma presença, numericamente, muito maior de 

entrevistas do que qualquer outro formato quando se trata de pautas relacionadas ao 
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jornalismo científico. Temos uma única reportagem, a que trata sobre “biotecnologias 

no Rio de Janeiro”. 

No caso dessas reportagens, elas são gravadas antes da veiculação e o repórter 

entrevistou especialistas, editou – cortou e selecionou – as partes “mais importantes” 

(sonoras) e as “amarrou” numa fala dele mesmo (off). Quando lemos a fala de uma fonte 

em uma mídia impressa pode existir a dúvida se a fala da fonte é realmente aquela, mas 

nas mídias eletrônicas como a TV e, em nosso caso de análise, o rádio, essa não é uma 

questão porque ouvimos a própria voz da fonte. A voz do cientista na reportagem é a 

assinatura da “verdade” mas, o que ocorre de fato é que, ela sempre passa por todo um 

processo de “manufatura” antes da veiculação. 

As reportagens são assinadas, o repórter diz seu nome e o da empresa em que 

trabalha, ou seja, para quem desenvolveu a reportagem. Essa autoria acontece também 

nas notas e notas com sonoras que em nosso corpus aparecem proferidas por repórteres 

e não pelo âncora em estúdio, que simplesmente as anuncia. 

Existe um autor da informação, este autor é anunciado por ele mesmo, no caso 

da reportagem, nas notas e notas com sonora a autoria é anunciada pelo âncora que o faz 

no início – quando chama – ou no fim – quando se despede. Lagazzi-Rodrigues (2006) 

pontua aspectos sobre o texto e a autoria afirmando que o texto tem um lugar especial 

nos estudos da linguagem em todos os níveis escolares e a autoria fica estabelecida e 

repetida como uma “qualidade ou condição de autor” e o autor como “escritor de obra 

artística, literária ou científica”. 

Mas para a Análise do Discurso, a questão da autoria ou da função autor passa 

pelo equívoco. Lagazzi-Rodrigues (Ibidem) afirma que a equivocidade, como é 

discutida por Pêcheux (2002), não traz o sentido de “erro”, comumente interpretado no 

senso comum. O equívoco, neste caso, é constitutivo da linguagem. Como dito acima, 

as palavras em funcionamento são sempre passíveis de sentidos contraditórios, 

diferentes interpretações, porque os fatos se formulam como razões distintas para as 

pessoas. Assim, quando dizemos ou escrevemos algo estamos dando origem a um 

equívoco. 

Não pensamos no texto apenas como conteúdo, se não estaríamos fazendo do 

texto um objeto no qual a linguagem é apenas um meio de expressão de pensamentos e 

idéias. A unidade do texto é um efeito discursivo que deriva do principio de autoria e 

essa autoria é um princípio necessário a todo discurso, estando na origem da 

textualidade (Orlandi& Guimarães, 1988). 
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Segundo Lagazzi-Rodrigues (Ibidem), quando localizamos o princípio da autoria 

na origem da textualidade, vinculamos autor e texto em uma relação processual, o que é 

muito diferente de afirmar que o autor é a origem do texto ou o contrário. O autor se 

constitui no mesmo momento em que constitui seu texto. 

O texto jornalístico, como afirma Silva (2001), é resultado da prática de uma 

escrita especializada profissionalmente, ao qual o manual de redação busca 

instrumentalizar. Assim, o manual de qualquer redação usado pelos jornalistas remete a 

um sujeito alfabetizado, um sujeito que possui, em termos de escrita, formação anterior, 

dada pela escola, que o habilita à leitura e à produção de textos de modo geral. As 

normas dos manuais se sobrepõem então a uma escrita já sabida, a um conhecimento 

sobre a escrita já sistematizada anteriormente.     

Podemos pensar na autoria, a função autor, como propõe Orlandi (2005). A 

questão é que alguém assina (ou é designado) como autor, mas escreveu/falou dentro de 

um formato proposto por um manual e, além disso, o texto foi mudado passando pelas 

mãos do editor, editor-chefe e outros dependendo da emissora e redação. No caso da 

reportagem e mesmo das notas, existe uma ilusão da função autor individual, por conta 

da voz que fala e da assinatura, quando na verdade o produto final é de autoria coletiva 

(os integrantes da redação).  

Já nas entrevistas, a maioria acontece de forma ao vivo e por telefone. É 

interessante notar que acontece em alguns momentos uma troca da posição sujeito. O 

jornalista tenta ser um pouco cientista, mostrando conhecimento sobre o assunto e o 

cientista se faz “comunicativo”, usando uma linguagem simplificada e até “metáforas” 

para explicar suas pesquisas: 

SC) “O fato é que nós chegamos num momento da história / onde o nosso próximo 

território de exploração / nosso oceano próximo é o oceano espacial e / neste sentido 

uma estação espacial é como se fosse a primeira ilha que a gente vê da costa / a 

primeira saída para o oceano espacial// 

SC) “Se a gente pensar num paralelo / as viagens portuguesas de conquista para o 

caminho das Índias / depois que Bartolomeu Dias fez a viagem demorou muito tempo 

para que o Vasco da Gama / demorou quase 9 anos / pra que o Vasco da Gama fizesse 

a primeira viagem//”  

Ao considerarmos a metáfora inserida no discurso radiofônico da CBN 

percebemos a presença fundamentalmente para conseguir explicar “de forma mais 

simples” um conceito. Mas elas também trazem à tona uma memória discursiva que nos 
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remete a um período da história que sempre é retratado como de muitas conquistas e 

com muito glamour, isso automaticamente faz com que o ouvinte associe essa época de 

exploração espacial como tendo o mesmo resultado anos ou até séculos mais tarde 

(futuramente). 

Nas entrevistas, o cientista é evocado como a voz da verdade absoluta e 

inquestionável. Quando o cientista esta no ar não existe espaço para questionamentos 

sobre pesquisas contrárias etc. O cientista falou, então é verdade e na maioria das vezes 

usa-se uma voz universal da ciência com expressões como: “sempre se pensou” ou 

“como se sabe”. Para falarmos sobre o mito de objetividade jornalística falamos muito a 

respeito da busca pela verdade sendo um empenho do jornalista, mas a ciência também 

tem um apelo de dimensão social com relação a essa mesma verdade. Grande parte das 

áreas acadêmicas buscam a objetividade do conhecimento científico e pensa a 

materializar em suas divulgações inclusive. No jornalismo de ciência acontece o 

encontro dos dois grandes arautos universais da verdade e da isenção. O jornalista entra 

nesse funcionamento a se posicionar com pré-construídos deste tipo. 

SC) “Sempre esteve associado a pesquisas e laboratórios estrangeiros”. 

Em todo o processo de divulgação funciona o mecanismo de antecipação, ou 

seja, “a imagem que eu faço da imagem que estão fazendo de mim”, na entrevista de 

rádio fica muito claro o funcionamento do mecanismo e o locutor/apresentador tem 

esse pensamento em frações de segundos porque tem como responsabilidade fazer a 

pergunta que estaria na mente do ouvinte naquele momento e, assim, esclarecer o 

assunto. Poderíamos, inclusive, nos aprofundar mais nessa questão: qual a imagem que 

o locutor faz do ouvinte e quais são as imagens formadas pelo cientista sobre o ouvinte 

e o locutor.  Em nosso corpus por várias vezes aparece o que poderíamos chamar de 

antecipação anunciada, o locutor fala o que ele pensa “estar passando pela cabeça” do 

ouvinte: 

SC) “Dra. Shirley / pra gente inserir o nosso ouvinte nessa discussão do TOC / se 

identifica um paciente / digamos / que sofre transtorno obsessivo compulsivo a partir 

de que momento? / Onde é que isso / realmente / passa a ser clinicamente entendido e 

tratado?// 

SC) Dra. / quem está nos acompanhando agora imagina / em algum momento se 

pergunta se tem situações semelhantes a essas que o Tales está nos contando / Quando 
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é que / digamos / a pessoa tem de levar qualquer / digamos / repetição dos movimentos 

mais a sério e procurar ajuda / Dra.? // 

Vejamos que no segundo recorte aparece explicitamente dito (“quem está nos 

acompanhando agora imagina...”) que sabe o que o ouvinte está imaginando. E no 

segundo recorte o entrevistador se antecipa, dá voz ao interlocutor inserindo-o na 

entrevista. 

Um outro aspecto a ser destacado em nossa análise é que em vários momentos 

aparece no material analisado um termo científico ao lado de descrições, sinônimos etc, 

como no seguinte enunciado: 

SC) “... que se chama / parada cardíaca controlada / que é uma pessoa que tem uma 

doença extremamente grave no cérebro / que é irreversível / mas não chegou o 

diagnóstico de morte encefálica...” 

Além disso, o currículo do cientista entrevistado e sua instituição de origem e 

pesquisa são citados para dar ancoragem à fala. Isso deixa à vista o processo pelo qual 

o discurso científico se apresenta como uma re-tomada. E isto, de acordo com Authier-

Revuz (1998), é parte da encenação que dá a eficácia – a credibilidade – ao discurso de 

divulgação científica. Para Nunes (2003) na divulgação, ao enunciar o nome do 

cientista e seu lugar de atuação outras informações são silenciadas como: o objeto de 

ciência ou pesquisa, o tempo, as ações realizadas. 

SC) “O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos / doutor Valter 

Garcia//” 

SC) “Nós estamos em contato agora com o Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida / 

que é da Sociedade de Pediatria de São Paulo e diretor de Nutrologia Pediátrica da 

Associação Brasileira de Nutrologia e participou também da formulação desse 

documento//” 

SC) “Ulisses Caposoli / doutor em Ciência pela USP / editor da revista 

ScientificAmerican Brasil//” 

SC) “A gente conversa agora com Maria Inês Tolsi / que é coordenadora excepcional 

da Prótese//” 

Assim, a imagem do cientista é construída em diversas figuras: o cientista com  

nome e trabalho em determinada instituição de renome, como figura heróica, como um 

especialista único em determinada área do saber, uma imagem caricatural, o leigo ou 
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não-especialista que também produz ciência, uma imagem capital como alguém que é 

objeto de investimento. 

O aspecto técnico da ciência é transferido para o discurso de divulgação. Para 

Orlandi (2001), o discurso de divulgação científica parte de um texto que é da ordem do 

discurso científico e, pela textualização jornalística organiza os sentidos de modo a 

manter um efeito-ciência, ou segunda a autora, uma encenação. Nesse caso, a 

terminologia serve para dar uma “ancoragem” científica. 

Outra questão interessante é como acontece o tratamento do método científico na 

divulgação produzindo o efeito de objetividade da Ciência. No corpus analisado, o 

método aparece quando o próprio cientista encontra uma forma de explicá-lo (no caso 

das entrevistas), nunca parte de uma questão colocada pelo jornalista. Parece não haver 

qualquer interesse de se buscar conhecer metodologias científicas no jornalismo 

científico. As preocupações como veremos a seguir são em torno da aplicabilidade da 

ciência, tempo de desenvolvimento das pesquisas e os gastos. 

Uma marca da divulgação científica brasileira é apostar muito mais nas 

pesquisas estrangeiras que nacionais. Existe um colonialismo-científico muito forte : 

SC) “A imagem de tecnologia de ponta ligada à área de cura ou tratamento de doenças 

ou a novos métodos de pesquisa / sempre esteve associada a pesquisadores ou 

laboratórios estrangeiros//”.  

No recorte acima, a expressão “sempre esteve” produz, através do pré-

construído, o efeito leitor da verdade histórica, pois coloca em funcionamento o 

imaginário que naturaliza a associação da tecnologia de ponta ao estrangeiro. 

A reportagem segue mostrando avanços na área de biotecnologias no Rio de 

Janeiro e os avanços  brasileiros são mostrados como algo extraordinário, algo quase 

impossível de acontecer em território brasileiro.  

SC) “Áreas nobres do conhecimento humano como as pesquisas em células-tronco”  

Não só a questão do preconceito sobre o que é nacional e como também o 

julgamento de importância das áreas de estudo e interesse das ciências. Na fala da 

mesma reportagem aparece o seguinte enunciado, mostrando que existem outras áreas 

(sérias) de estudos da ciência, mas que não são nobres:  

SC)“A imagem de tecnologia de ponta ligada à área de cura e tratamento de doenças 

ou a novos métodos de pesquisa sempre esteve associado a pesquisadores e 
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laboratórios estrangeiros// Mas esta realidade está sendo mudada em centros de 

pesquisas localizados no país/ mais especificamente no Rio de Janeiro//” 

Existe no radiojornalismo científico uma urgência em que a ciência seja de uso 

prático para a sociedade. Esse sentido fica evidente na reportagem das biotecnologias 

do Rio de janeiro, onde a repórter diz:  

SC) “uma opção para garantir que ideias de novas tecnologias e métodos científicos 

saiam do papel”.  

É preciso que saia logo do papel e vá para o dia a dia da população. Esse é o 

sentido que nos quer ser passado pela repórter, pelas filiações políticas, administrativas 

e ideologias que atravessam o seu discurso. Na entrevista com Pedro Chequer, 

coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids no Brasil, 

também fica o sentido da urgência:  

SC) “o senhor diria que há mais avanços no que diz respeito à busca por uma vacina 

do que uma pílula preventiva!?”  

Nesse recorte, a vacina representa a cura e a pílula a prevenção. O entrevistador 

pressiona o cientista quando aproxima o avanço da vacina e deixa implícito na 

formulação “do que uma [simples] prevenção”, o desprezo pelo que vem sendo feito. O 

sentido, porém, parece na construção comparativa da pergunta: há mais avanços nisso 

do que naquilo? A prevenção aí está para a estagnação das pesquisas e a cura estaria 

para o avanço. 

Nessa mesma matéria o cientista tenta explicar um pouco do funcionamento da 

ciência, justificando-se pelos resultados insuficientes numa visão midiática: 

SC) “... hoje nos temos uma terapia bastante eficaz / a AIDS que no passado / há dez / 

quinze anos atrás / era uma sentença de morte / hoje pode vir a ser um prenúncio de 

uma doença crônica / entretanto não significa que é a cura / ainda não temos cura / a 

prevenção realmente repousa no uso do preservativo e evitar o contato com o 

vírus...//” 

É interessante ressaltar que o entrevistado responde a um imaginário do 

entrevistador que é pautado no estereótipo da ciência: o da cura, e do cientista, que é o 

de descobrir a cura. O cientista, nesse caso, não condiz com esse imaginário, pois ele 

não tem a cura. O “ainda”, porém, sustenta o imaginário. 
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Vejamos que neste recorte, o jornalista quer garantir que só a ciência pode lhe 

dar. É nesse imaginário de ciência, é essa busca pela objetividade da ciência que regula 

o dizer do jornalista. 

Em função disso, os sentidos de praticidade e urgência temporal são muito 

presentes em nosso corpus: 

SC) “Outro exemplo de pesquisa desenvolvidas no Estado e que pode salvar vidas é o 

trabalho do engenheiro químico...” 

SC) “Quais serão os benefícios para a humanidade como um todo, hein?” 

A mídia e o jornalismo têm um tempo diferente do tempo da ciência. Na 

divulgação predomina o tempo presente, que marca o anúncio de algum fato novo que 

pode ser o avanço para a cura de uma doença, os efeitos de um uso tecnológico. Na 

análise desenvolvida por Nunes (2003), ele chega a conclusão de que ocorre uma 

presentificação dos fatos de divulgação, de modo que há uma relevância da cura, dos 

novos tratamentos, das descobertas recentes. Em alguns casos, utiliza-se o tempo 

passado, indicando por exemplo a transformação de estado de uma doença. O futuro 

aparece em situações de previsão. A divulgação se preocupa em mostrar resultados e 

não estudos, o que fica claro nos seguintes enunciados:  

SC) “A gente pode dizer que esta pesquisa ainda esta num estágio inicial mesmo 

completando 10 anos”.  

Seguido de:  

SC) “Então pra aqueles que entendem que são 10 anos de estação espacial sem 

resultados práticos a gente pode dizer que é assim mesmo e que isso é um pontapé 

inicial para futuras observações”. 

Já a voz do cientista responde dizendo:  

SC) “é muito pouco tempo”. 

SC) “Mas esse também vai ter que ser um processo feito com calma / devagar / porque 

eles estão sendo cobrados disso há um tempo relacionavelmente curto...” 

Existe uma pontual diferença entre os interesses e o tempo de cada uma das 

extremidades da divulgação científica. Essa diferença aliada à urgência é uma constante 

no corpus. Em uma das entrevistas houve uma inversão da “busca” temporal. Quando 

foi se tratar de readequação por parte das industrias alimentícias para a produção de 

alimentos mais saudáveis. O jornalista pergunta: 
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SC) “O prazo é razoável se tratando de alimentos? Porque qualquer mudança / por 

exemplo / em carros / é sempre de 4 / 5 / 6 anos // No caso de alimentos / esse um ano / 

a indústria não vai reclamar? // 

E a cientista responde rapidamente, na sequência: 

SC) “Nós entendemos que a maioria das empresas são multinacionais / que já atuam 

no exterior e / lá no exterior / elas já fizeram essa redução / portanto é transportar a 

metodologia utilizada lá para os alimentos aqui no Brasil //” 

Expressões como: digamos, o fato é que, pensar num paralelo entre outras se 

fazem presentes em nosso corpus e tem seus lugares cativos na editoria de ciência 

porque trazem a possibilidade de reformulação do discurso. Elas são usadas pelos 

locutores para simplificar, esquematizar e enfatizar determinados saberes científicos 

com uma ancoragem popular e as vezes até populista. 

 

Considerações Finais 

 

Assim como qualquer texto este não está(rá) finalizado. Há muito o que dizer, 

mas, acima disso, há muito o que descobrir e analisar sobre como se dá o processo de 

produção do efeito de objetividade no rádio ao se falar jornalisticamente sobre ciência. 

O que sabemos é que a imposição de algo dito como verdade tem uma aceitação 

impressionante e isso se dá sobretudo pela inscrição da voz do cientista e do jornalista 

como autores. 

O campo da objetividade é complexo porque como pudemos perceber ela é 

definida contraditoriamente. É aclamada, buscada na teoria mas descoberta utópica no 

cotidiano da ciência, do jornalismo e logo, no jornalismo científico.  

A voz na produção da significação nos leva a perceber apontamentos para o 

estudo de uma linguagem que não é transparente. Diferentes materialidades vocais se 

fazem presentes nas mais diversas áreas políticas e sociais, ela está presente nas 

diferentes culturas, na música, na publicidade, na venda direta, no relacionamento 

amoroso, na escola, no esporte, na cultura. A voz está presente em uma infinidade de 

situações que supõem uma relação com a linguagem e cada uma delas funciona de uma 

maneira específica, com suas particularidades. O que nos leva a compreender que a voz 

faz parte da materialidade do sujeito, a posição sujeito é materializada pela voz. 
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Pela análise do discurso, podemos perceber a questão da significação, ou a 

necessidade do sentido, como coloca Orlandi (2007, pág. 152), “se um sentido é 

necessário, ele é possível; se impossível, é porque não é necessário historicamente”.  

Este trabalho se distingue na área da comunicação, entre os que tratam da 

objetividade, justamente porque não está preocupado com questões dadas sobre a ética 

jornalística com a verdade, mas quer mostrar através do estudo da linguagem, numa 

abordagem discursiva, que o sujeito é social, histórico, político e a entrada no simbólico 

é irremediável. Assim, tanto o jornalista quanto o cientista produzem subjetividades em 

seu processo, que é de simples produção de um efeito objetivo, através das técnicas de 

produção da notícia. 

Existe uma ilusão de que apenas os editoriais e espaços opinativos da imprensa 

fazem um recorte específico dos fatos, mas é apenas uma ilusão colocada pela forma 

como a técnica da escrita jornalística é desenvolvida. O fato é que os acontecimentos, 

transformados em notícia pelos jornalistas, sempre partem de algum lugar dimensionado 

pelos interesses pessoais de quem escreve, ou ainda, pelos interesses da empresa. Os 

funcionamentos ideológicos dos produtos radiofônicos de divulgação não acontecem 

voluntariamente, mas sim, por conta da interpelação do sujeito pela ideologia e as 

diversas posições sujeito que podem ser assumidas pelos míopes-objetivos jornalistas e 

cientistas.  

Além disso e olhando, ainda, pela perspectiva do sujeito, podemos compreender 

a significação em uma natureza discursiva. Como já dissemos, o sujeito se movimenta e 

se desloca em suas posições, produzindo equívoco. Isso faz parte do que é discurso. 

Nesta reflexão consideramos a objetividade como um efeito, e no que diz respeito à 

produção dos sentidos, como uma das instâncias em que evidência a falha. Na voz, o 

sentido em movimento faz com que a palavra siga seu curso e o sujeito execute sua 

relação de posição e identidade, se diferenciando. 

A voz, assim como qualquer modo de dizer outro, tem uma função nas ilusões 

constitutivas da linguagem – a do sujeito como origem do que diz e da realidade do 

pensamento – enquanto condição para o movimento possível para o sujeito e os 

sentidos. 

Ao invés de pensarmos em termos de objetividade, proponho que pensemos, a 

partir desse trabalho, em uma relação contraditória entre parcialidade e imparcialidade. 

Isso nos permitiria deslocar a dicotomia verdade/mentira, atrelado aos sentidos  de 

objetividade/subjetividade, como mostramos anteriormente. O campo da ética 
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jornalística deveria ser amplamente discutido. Ética não é sinônimo de objetividade e 

subjetividade não é sinônimo de mentira. É essa transparência que é preciso 

desmanchar. 
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