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1. Tematização

É justamente na ultrapassagem de uma visão informacional, em outras 

palavras, na idéia de que a linguagem pode ser reduzida a um instrumento de 

transmissão de dados, é que se poderá estabelecer os efeitos de sentido de mensagens 

midiáticas, quando os meios de comunicação se dispõem também a ser um instrumento 

didático e gerador de conhecimento técnico-científico. A análise do discurso lança uma 

nova luz sobre a noção de objetividade científica e/ou jornalística, contra a idéia de 

informação como algo livre de orientação ideológica. Ora, quando se recai sobre a idéia 

de que o "discurso midiático" ou qualquer discurso não resguarda qualquer grau de 

opacidade em relação aos seus referentes, quando não se considera que ele mesmo 

regionaliza o sentido que se dá a fatos, ou quando não se percebe que, como não há 

fatos sem interpretação, o que os discursos fazem é justamente fundar gestos de 

interpretação, cai-se na tentação de se acreditar que tudo se resolve numa "crítica de 

conteúdo". No caso dos efeitos pedagógicos da mídia, as propostas geralmente se 

resumem na idéia de uma melhor seleção de temas a serem levados para a população.

A questão, no entanto, não é somente "o que se vê, lê ou ouve na mídia", mas 

que efeitos de sentidos uma mensagem midiática gera, a partir da sua própria lógica 

discursiva. Essa preocupação será ainda mais relevante quando se tratar de mensagens 

de transmissão e difusão de conhecimento, como é o caso do jornalismo, e, no nosso 

caso em especial, o jornalismo científico, que não pode ser, no contexto atual, ser 

completamente separado da esfera do entretenimento. 

Ao se autorizar como meio de "divulgação científica", a mídia contribui 

necessariamente para alterar e não simplesmente promover a imagem da ciência. Ora, se 

"a imagem da ciência" muda conforme as circunstâncias históricas e as expectativas 

sócio-culturais, é pelo menos razoável deduzir que tamanha interferência irá levar a 
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conseqüências ainda não dimensionadas mas de antemão bastante importantes para 

como a sociedade compreenderá ciência num futuro não muito remoto.

Isso afeta, inclusive, as gerações futuras de pesquisadores, visto que se 

partirmos do pressuposto de que "o ponto de vista cria o objeto", transformações 

subjetivas gerarão novas formas de relacionamento com o objeto científico. Pelo menos 

ao se colocar a questão numa perspectiva histórica e não acreditar, como aliás é próprio 

de um senso comum científico, que a ciência apresenta um progresso linear e uniforme, 

ou que, devido ao princípio da objetividade, cientistas conseguem se posicionar diante-

do-mundo.

Negando a relação vertical entre instituição (formação não discursiva) e as 

formações discursivas, Foucault lembra que a prática política do início do séc. XIX 

"abriu novos campos de demarcação dos objetos médicos" proporcionando mesmo o 

nascimento "de um novo estatuto dado ao médico". (Foucault, 1972). Cabe-nos 

perguntar se os meios de comunicação aos poucos, ao submeter o discurso científico a 

uma nova lógica, não irão de certa forma alterar o estatuto do cientista.

Da mesma forma, ao se autorizar como discurso (para-) pedagógico (há o 

Canal Classe, TV Escola, o Futura, mas também um Discovery School, que não é 

transmitido para o Brasil) a mídia não simplesmente adquire "um funcionamento 

discursivo" tal qual o pedagógico, mas instaura diferenças marcantes na concepção de 

ensino, o que recursivamente irá influir no próprio discurso pedagógico clássico (de sala 

de aula, professor, etc.). Mas se este se dissimula como transmissor de informação, e faz 

isso caracterizando essa informação sob a rubrica da cientificidade, através do recurso à 

metalinguagem e à apropriação do cientista feita pelo professor (Orlandi, 1996- 29), são 

outros os processos discursivos do jornalismo científico, o que cumpre investigar. 

2. Problema Teórico

A inevitável entrada do homem na rede de significantes, isto é, no universo da 

linguagem, é condicionante da própria existência do sujeito, que passa a ser 

compreendido por disciplinas como a Psicanálise (o que leva Lacan a falar de uma nova 

razão, para além do sujeito cartesiano, desde Freud) e a Análise de Discurso, como 

efeito de linguagem. Esta "entrada" não é neutra - mas composta de sentidos, o que 

implica estar inevitavelmente ligada a estruturas de poder, uma vez que por mais 

prosaico que seja o enunciado, nele o sentido só se dá graças a alguma relação de forças. 



Orlandi (1999) identifica a partir desse aspecto uma das principais 

contribuições da AD, que é a de "fazer perceber que 'não podemos não estar sujeitos à 

linguagem, a seus equívocos, sua opacidade'". Aqui se explica o que a Análise do 

Discurso tem de "novo" em relação às Análises de Conteúdo, prática comum às ciências 

humanas, que parecem não "saber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais 

aparentemente cotidiano dos signos", que "a entrada no simbólico é irremediável e 

permanente" e por isso "estamos comprometidos com os sentidos e o político".

Ora, é justamente a injunção à interpretação (a própria definição na AD para o 

ideológico) que não nos permite ter uma relação neutra ou objetiva para com a 

linguagem e o sentido. Ainda assim, é justamente este que se nos apresenta como 

transparente. Esta ilusão de transparência deve ser entendida, por certo, como 

constitutiva da possibilidade de existência do discurso, e não como engodo. É ela que 

nos permite pensar numa correlação unívoca entre linguagem-pensamento-mundo, uma 

das condições para "continuarmos falando das coisas e dos eventos" (idem, 19), sem 

retornarmos incessantemente à própria linguagem.

Esse aspecto da relação do homem com a linguagem é, para Pêcheux, um dos 

efeitos ideológicos elementares, e se dá graças ao que o fundador da AD chama de 

esquecimento número dois. Há a ressalva de que, este efeito ideológico, diferentemente 

daquele que dá ao sujeito o sentimento de ser a origem do sentido (o esquecimento 

número um o "faz" sujeito de, e não sujeito a) é parcial, semiconsciente. A todo 

momento, os enunciadores especificam, explicitam, explicam, justificam suas próprias 

palavras. Estes termos de glosa, ou a reflexividade autonímica conforme conceitua 

Authier-Revuz (1998), é que revelam para o próprio sujeito, em tese, a opacidade da 

linguagem, de que ele por vezes percebe. Quando não envolto nessas glosas, o efeito é 

sempre o da objetividade — a relação imediata com um referente — do que se 

pronuncia.

Portanto, em síntese, a ilusão referencial estabelece uma relação "natural" 

entre palavra e coisa, uma evidência de sentido, e dá-se graças a um esquecimento 

enunciativo, que denunciaria que a sintaxe significa e o modo de dizer não é indiferente 

aos sentidos; enquanto a ilusão subjetiva é um esquecimento ideológico, já que é da 

instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. 

Por esse esquecimento, temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na 

realidade, retomamos sentidos preexistentes (Orlandi, op. cit.:35)"



Por tudo isso, uma análise do discurso, como contraponto a uma análise de 

conteúdo, estabeleceria também meios para que se perceba uma outra teoria do 

conhecimento, promissora na discussão sobre "objetividade". Pois considerada, como 

faz a Análise de Discurso, como uma questão de linguagem e de sentido, a objetividade 

- dentro do nosso caso específico, a objetividade jornalística e científica - passa a ser um 

efeito discursivo - algo que se nos apresenta assim... e só! —, efeito que emerge de 

certas práticas textuais, texto aqui visto como unidade semiológica, e não apenas 

lingüística.

De posse desses princípios da AD, temos três pressupostos: 1) o discurso 

científico primário nunca será objetivo - no sentido de utilizar-se de "significantes 

transparentes" ao seu objeto. 2) da mesma forma, do discurso jornalístico que veicula 

mensagens científicas nunca se poderá cobrar tal objetividade, pelas mesmas razões; 3) 

logo, o discurso-objeto será submetido necessariamente à interpretação, enquanto seus 

objetos serão necessariamente re-significados. 

3. O discurso no jornalismo de Ciência

Portanto não há como ignorar que as "mensagens científicas" veiculadas pela 

mídia dependem necessariamente de seu contexto enunciativo, isto é, o fato de estarem 

articuladas a uma "cadeia de significantes midiáticos", ou seja, a uma discursividade 

própria aos meios de comunicação, ambiente heterogêneo nem sempre muito fácil de 

precisar. Também não se pode ignorar o contexto sócio-histórico, em que a mídia 

assume a relevância já ressaltada mais acima na constituição da própria realidade social, 

e se imbrica com outras forças geradoras de sentido.

Mas se esses dois aspectos - o contexto imediato e o contexto histórico amplo -

são já considerados pelas teorias críticas da sociedade, a consideração sobre o 

interdiscurso e as formações discursivas, que o compreendem, constituem aspectos 

importantes dentro de nossa abordagem, e é onde, acreditamos, a AD tem a sua maior 

contribuição a dar. Porque precisamos compreender que formações discursivas do 

campo científico são mobilizadas quando se trata de "jornalismo científico", já que não 

há qualquer possibilidade de se considerar ciência como um todo homogêneo. Sem 

aprofundar uma questão por demais complexa para os objetivos desse texto, lembramos 

aqui com Pêcheux (1997), a diferenciação entre discursos logicamente estáveis e 



instáveis, e como as teorias interpretativas são por vezes preteridas num ambiente 

discursivo que cada vez mais se dobra a uma epistème neopositivista.

Ora, a mídia é mister no beneficiamento de interpretações neopositivistas do 

conhecimento. Pelo menos dois exemplos podem ser rápida e aleatoriamente aventados: 

1) a "preferência" pelas concepções organicistas das neurociências, em prejuízo de uma 

outra "versão de memória e de sujeito" oferecida pela Psicanálise ou por uma AD; 2) a 

sistematização descritiva e não crítica de História, do Político e do Ideológico - ao que 

atribuímos por certo a tendência à estabilização discursiva própria à lógica de um 

"certo" jornalismo de matriz americana, difundido em todo o Ocidente sobre a mística 

da objetividade.

São justamente essas questões que se tornam bastante mais complexas quando 

se trata do discurso jornalístico-científico, que necessariamente incorpora-se à lógica 

midiática. Não se pode negar que, de uma maneira ainda a investigar, o funcionamento 

discursivo do jornalismo científico é afetado por variações no contexto imediato e 

enunciativo e no contexto amplo, sócio-político-econômico. Mas também é afetado 

pelos limites da dizibilidade no jornalismo.

Além disso a própria textualização do jornalismo re-configura o objeto 

científico a seu modo - torna-se objeto jornalístico. A forma-notícia determina tanto o 

que é apresentado como fatos cotidianos tanto quanto é apresentado como fatos da 

ciência. Da mesma forma que um acidente de automóvel, ou uma eleição presidencial 

num país vizinho, a informação no jornalismo científico ou virá - para ficar apenas e 

sumariamente na diferença entre produtos - em forma de notícia, ou de reportagem, ou 

ainda de documentário - uma reportagem estendida!

Da mesma forma, quando vier como notícia, a informação sobre ciência virá 

estruturada dentro de uma forma que se diz axiomática, com lead, sublead e todo o 

funcionamento lingüístico-discursivo próprio a esse produto jornalístico, ícone do 

objetivismo: apresentando baixíssima reversibilidade, o que o caracteriza como um 

discurso autoritário (como no dito popular, "contra fatos não há argumentos"), 

altamente parafrásico com os discursos do poder institucionalizado, e tendente à ampla 

estabilização lógico-discursiva. Igualmente, quando em reportagem e documentário, o 

jornalismo científico deixará "passar" sintomas de uma formação discursiva estético-

literária, que de certa forma nunca desapareceu das narrativas jornalísticas, embora 

tenham sido "disciplinadas" depois que a ideologia da objetividade, ou o objetivismo, 



começou a ser apregoada nos EUA e em outros países, como o Brasil. Estar atento a 

isso é não descuidar das condições de produção do discurso.

Como se vê, a análise do funcionamento discursivo de uma notícia científica, 

de uma reportagem científica ou de um documentário científico depende de todas essas 

considerações. Por isso os efeitos de sentido gerados a partir de uma notícia, objetiva e 

positiva, de mais uma descoberta na medicina genômica são muito diferentes da 

transformação do tema em um documentário, cujo discurso se materializa numa 

narrativa fabular e/ou épica.

Como lembra Nichols (1991) "Documentários oferecem prazer e apelo 

enquanto sua própria estrutura permanece virtualmente invisível, sua própria estratégia 

retórica e estilística faz-se (choices) despercebida" O que por muitas vezes lhe confere 

uma reserva de credibilidade em relação ao cinema de entretenimento, e que leva 

Nichols a se perguntar "Que relação entre conhecimento e prazer leva o filme 

documentário a ser distinguido da narrativa de ficção?"

A complexidade teórica aqui levantada ajuda a desfazer formulações ingênuas 

como as de Warren Burkett (1990), para quem "o jornalismo científico e a ciência 

concentram-se no que é novo e significativo", quando o problema é saber o que é o 

"novo e o significativo" na ciência e no jornalismo, justamente por se tratarem de 

funcionamentos discursivos diferentes. O que importa é que, o jornalismo, a informação 

científica submete-se a uma outra lógica, como já bem notara Howard Simons, ex-editor 

administrativo do The Washington Post, citado pelo próprio Warren Burkett, e que 

aconselhava a redatores de ciência a "serem primeiro repórteres".
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