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“O começo de todas as ciências é estranhar que as coisas sejam como são.” 

(Aristóteles)  

 

“A história da ciência é a própria ciência. Não podemos saber o que possuímos sem saber 

o que os outros possuíram antes de nós. Não podemos séria e honestamente apreciar as 

vantagens de nossa época enquanto não conhecermos as das épocas anteriores.” 
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 RESUMO 

  

Este estudo propõe analisar o rádio como um meio para a divulgação da ciência no Brasil, 

partindo da hipótese de que é um veículo eficiente para tal atividade. Propõe responder ao 

questionamento de como os temas científicos podem ser divulgados pelo rádio de maneira 

efetiva. As características de agilidade, o uso de frases curtas e ausência de imagens pode 

prejudicar a compreensão científica? Como referencial para essa análise o trabalho traz dez 

episódios do programa de ciência Electron veiculados pela Rádio MEC AM do Rio de 

Janeiro no ano de 2008. Também traça um retrospecto histórico da divulgação e do 

radiojornalismo brasileiro, usando como base análises acadêmicas desses dois 

conhecimentos. Iremos encontrar trabalhos de Luisa Massarani, Eduardo Meditsch e 

Fabíola Oliveira, para citar alguns. Esse trabalho conclui que o rádio é um veículo apto 

para divulgar ciência e que o programa Electron pode ser usado parcialmente como 

exemplo. 

 

Palavras-chaves: Ciência. Rádio. Divulgação Científica. 
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MARTINS, Camille Dornelles dos Santos. Science in the radio – The vehicle as a 

medium of science communication: study of the program Electron of Rádio MEC AM. 

Advisor: Gabriel Collares Barbosa. Rio de Janeiro, 2014. Monograph (Journalism) – 

Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 65 f. Final paper. 

 

 

 ABSTRACT 

  

This study aims to analyze the radio as a medium for the dissemination of science in 

Brazil, from the hypothesis that it is an efficient vehicle for such activity. Proposes to 

answer the question how scientific topics can be broadcasted effectively in radio 

journalism  

in current times. The characteristics of agility, use of short sentences and absence of 

pictures can undermine the scientific comprehension? As a study basis to these questions,  

this paper analyzes ten episodes of the science program Electron broadcasted by Radio 

MEC AM  in 2008 in Rio de Janeiro. Also traces a historical retrospective of science 

dissemination and brazilian radio journalism. We will find studies of Luisa Massarani, 

Eduardo Meditsch and Fabíola Oliveira among others. This paper concludes that the radio 

is able to promote science and that the program Electron can be partially used as an 

example. 

 

Keywords: Science. Radio. Science communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A divulgação científica tem extrema importância para a construção da sociedade. 

Ao transmitir em linguagem simplificada, mas não simplista, temas da esfera científica, 

está promovendo o crescimento tanto intelectual quanto crítico da população. Possui um 

objetivo claro com a promoção da ciência fora do nicho dos cientistas. Mas é preciso 

entender claramento o papel do divulgador nesse processo. Ele não é um cientista, um 

educador e nem um jornalista. Nesse trabalho entenderemos qual é o perfil desse 

profissional e o que o difere do jornalista de ciência, mesmo atuando na comunicação; seu 

papel é diferente do educador, já que se trata de inserir assuntos científicos no cotidiano e 

torná-los passíveis de discussões e reflexões críticas, mais do que inteligíveis. Para que 

tudo isso ocorra, primeiro é preciso que o divulgador conheça tanto os temas científicos 

quanto as necessidades da população e as possibilidades de mediação desse contato. 

Miguel Ozorio de Almeida aponta em A vulgarização do saber (1931) que  

A vulgarização científica bem conduzida tem, pois, por fim 

real, mais esclarecer do que instruir minuciosamente sobre 

este ou aquele ponto em particular. Mantendo 

constantemente a maioria das inteligências em contato com a 

ciência, ela virá criar um estado de espírito mais receptível e 

mais apto a compreender. Ela se destina mais a preparar uma 

mentalidade coletiva, do que realmente a difundir 

conhecimentos isolados (ALMEIDA In: MASSARANI, 

1998, p. 11). 

 

Durante dois anos estagiei com divulgação científica e foi nesse período que 

entendi o que o autor quis dizer. Um ano e meio deles foi na revista Ciência Hoje, 

publicação mensal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e grande referência 

de divulgação científica no Brasil. É uma das poucas publicações brasileiras que se 

autointituta “Revista de divulgação científica”. Quando entrei no Instituto Ciência Hoje, 

ele já contava com iniciativas de publicação online, divulgação para crianças, editoria 

paradidática e a tradicional publicação impressa mensal. Para os portais online o veículo 

produz textos, vídeos e podcasts. O diversificado trabalho de divulgação científica me 

interessou a ponto de escolher abordá-lo nesse trabalho. Foi graças a esse contato que 

conheci a dificuldade cotidiana da tradução da linguagem científica e os muitos caminhos 

ainda inexplorados para esse exercício. Com o apoio do meu orientador, Gabriel Collares, 

propus-me a explorar um desses caminhos: o radiojornalismo. 
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Segundo estudos estatísticos, o rádio tem grande poder de penetração na sociedade 

brasileira, com mais de 37 milhões de ouvintes diariamente. Entre os horário de 7h e 19h 

sua audiência chega a ser maior do que a da televisão. Segundo o IBGE, 88,1% das casas e 

83% dos automóveis possuíam aparelhos de rádio até 2004. Mas esse número tende a ser 

maior hoje, assim como sua influência no dia a dia da população. Mesmo com a 

consolidação da internet e as facilidades da banda larga, dos smartphones e da tecnologia 

on demand, a última pesquisa IBOPE
1
, divulgada em março de 2014, mostrou que o rádio 

é o segundo veículo midiático mais usado no Brasil, por 61% da população. Esses dados 

serão mais explorados no primeiro capítulo. 

O poder do rádio é um tema tão atual quanto era nas primeiras décadas de 

existência. Em 1657, Cyrano de Bergerac, nobre ensaísta francês, escreveu palavras tão 

elogiosas ao veículo que poderiam muito bem ser aplicadas hoje: 

Ao abrir a caixa, encontrei algo muito parecido com nossos 

relógios, com molas e máquinas imperceptíveis. Era um 

livro; mas um livro milagroso que não tinha folhas, nem 

letras. Era, em resumo, um livro para ler, mas para o qual os 

olhos eram inúteis. Em compensação, se necessitava dos 

ouvidos. Assim, quando alguém queria ler (...) girava o 

ponteiro sobre o capítulo que quisesse escutar e, como se 

saísse da boca de um homem ou de um instrumento de 

música, saíam desta caixa todos os sons distintos e claros 

que servem como expressão de linguagem entre os grandes 

pensadores da Lua. Desta maneira, tereis eternamente ao 

vosso redor todos os grandes homens, mortos e vivos, que os 

entretêm de viva voz
2
 (CYRANO DE BERGERAC, 1657). 

 

Mas será que essa caixa milagrosa seria capaz de divulgar ciência? Temas 

complexos, abstratos e que muitas vezes são apresentados de maneira imagética podem 

encontrar uma base eficaz no rádio convencional? É isso o que responderemos nesse 

trabalho. Não iremos analisar o rádio multimídia, apesar de apresentar algumas iniciativas 

nascidas em webradios. Para chegar à resposta iremos entender o que o veículo tem de 

benefícios a oferecer para a divulgação, o que exatamente é a divulgação científica e quais 

                                                
1
  Pesquisa IBOPE realizada entre 12 de outubro e 6 de novembro de 2013 a pedido da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República e divulgada no jornal O Globo de 07 de março de 2014. 

Disponível em http://oglobo.globo.com/tecnologia/brasileiro-passa-mais-tempo-na-internet-que-na-tv-diz- 

pesquisa-11810499 (Acessado em 11 de março de 2014). 
2
  Texto encontrado no prólogo do livro El linguaje radiofónico, 2007, de Armand Balsebre, e que foi 

consultado para a produção desse estudo. Tradução encontrada no trabalho Armand Balsebre e a teoria 

expressiva do rádio, da professora Ana Baumworcel, da Universidade Federal Fluminense, apresentado no V 

Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
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as iniciativas que já surgiram no Brasil. Além desses apontamentos, faremos uma análise 

aprofundada do programa Electron, da Rádio MEC AM, como exemplo de um produto de 

divulgação científica via rádio. 

Escolhemos esse programa por dois motivos principais: ser um programa 

relativamente novo (de 2008) criado pelo Museu da Vida/Fiocruz, um órgão público que se 

considera explicitamente como divulgador científico, e também pela facilidade de 

encontrar os áudios dos principais programas no site da instituição. No portal há uma 

coleção de vinte programas, todos veiculados em 2008. Conheci o programa através da 

jornalista Carla Almeida, minha chefe durante o estágio na Revista Ciência Hoje, e gostei 

muito do tom descontraído e dos elementos da cultura popular usados nos episódios.  

Com meu orientador, escolhemos dez deles para a análise, principalmente para 

compor o quadro mais heterogêneo de assuntos, sem repetir nenhum. Os temas escolhidos 

foram: paleontologia, engenharia química, saúde, linguística, história, biologia animal, 

ecologia, biofísica, astronomia e neurociência. Com essa escolha também pretendemos 

analisar se o rádio pode beneficiar mais certos temas de ciência do que outros ou se 

qualquer assunto de ciência pode ser explorado igualmente pelo veículo. Antes de começar 

o estudo do programa Electron, levaremos em consideração as palavras de Goethe que 

abrem esse trabalho e faremos um breve histórico do tema. 

No primeiro capítulo veremos um breve histórico do radiojornalismo brasileiro, 

atentando às particularidades do gênero. Estudaremos as eventuais mudanças sofridas tanto 

na linguagem quanto no formato, tendo como ponto de partida a primeira transmissão de 

radiodifusão registrada no Brasil, em setembro de 1922. A retrospectiva foi baseada 

majoritariamente na dissertação de mestrado de Luisa Massarani, intitulada Divulgação 

científica no Rio de Janeiro: algumas reflexões sobre a década de 20 (1998), e na 

coletânea de artigos 70 Anos de Radiojornalismo no Brasil: 1941-2011, organizada por 

Sônia Virgínia Moreira (2011) e que traz vários artigos sobre o assunto. 

Logo após esse histórico, ainda no primeiro capítulo vamos estudar a fundo a 

linguagem radiofônica, partindo dos pensamentos de Armand Balsebre (2007) e de Luiz 

Arthur Ferraretto (2001) de que ela se compõe de quatro elementos: fala, música, efeitos 

sonoros e silêncio. Estudaremos cada um deles separadamente, atentando à sua 

importância, aplicação e benefícios para a divulgação científica. 

No segundo capítulo iremos entender o conceito de divulgação científica, 

apresentar suas particularidades, pontos diferentes e semelhantes com a educação e o 



14 

 

 

jornalismo científico. Abordaremos assuntos como a preocupação com a ciência, a 

tradução da linguagem específica, a integração de diferentes áreas do conhecimento, a 

aproximação da sociedade com a comunidade científica, a desmistificação da ciência e a 

importância social. Esse tópico do capítulo se baseará majoritariamente nos estudos 

Cientistas, jornalistas e a divulgação científica (2001), de Lilian Zamboni, A divulgação 

da ciência como literatura (2003), de Ana María Sánchez Mora e o Guia Prático da 

Divulgação Científica (2005), de Sophie Malavoy.  

Também faremos o retrospecto histórico da divulgação científica a partir da vinda 

da Corte Real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. Essa retrospectiva irá analisar 

apenas o contexto brasileiro, salvo dois momentos pontuais em que acontecimentos 

internacionais se fizeram pertinentes para o entendimento de ações no Brasil. Será baseada 

principalmente na dissertação de mestrado Divulgação científica no Rio de Janeiro: 

algumas reflexões sobre a década de 20 (1998), de Luisa Massarani, e no segundo capítulo 

do livro Jornalismo científico, de Fabíola Oliveira. Um ponto a se destacar é que aqui não 

analisaremos apenas as iniciativas no rádio, mas também em outras áreas midiáticas, como 

televisão, cinema e jornal impresso, políticas e artísticas. O objetivo será entender quais os 

caminhos que a divulgação científica já percorreu no Brasil e como sua linguagem 

consegue se remodelar em diferentes plataformas. 

 Ao final do segundo capítulo seremos capazes de entender as possibilidades de 

exploração dos elementos presentes no rádio e as necessidades da divulgação científica. Já 

poderemos refletir sobre a possibilidade de transmitir assuntos de ciência pelo veículo e 

como seria possível promover isso. Mas nosso trabalho procura trazer exemplos explícitos 

para aprofundar essa discussão. Isso será feito no terceiro e último capítulo. Vamos fazer a 

análise dos dez episódios escolhidos do programa Electron. Todos foram ouvidos online, 

mas estão disponíveis em arquivo de CD como anexo desse trabalho.  

Como ferramentas auxiliares para o estudo usamos cronômetro para marcar o 

tempo das músicas, perguntas e outros elementos apresentados. Além da análise dos 

programas, foram consultados os Anais do 2º Encontro Nacional Rádio e Ciência em que a 

coprodutora de Electron, Carla Almeida, apresentou a iniciativa. Nesse evento também 

foram apresentadas as propostas dos organizadores e discutidos os caminhos possíveis para 

exploração da divulgação científica no rádio. Os anais impressos foram cedidos pela 

própria jornalista Carla Almeida para consultas durante esse trabalho. 
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Decidimos dividir a análise do programa pelos quatro elementos da linguagem 

radiofônica apresentados no segundo capítulo. Estarão dispostos na seguinte sequência: 

música, efeitos sonoros, silêncio e fala. Primeiro para atestar que todos eles realmente 

existem no rádio e tem papeis fundamentais na transmissão de assuntos científicos. 

Segundo pela facilidade de organização dos pensamentos dentro da proposta do trabalho. E 

terceiro para facilitar a comparação entre os episódios, método importante para a 

compreensão desse estudo. O tópico da fala ficou por último por ser o mais extenso e o 

mais importante. Dentro dele unimos as análises do formato entrevista, dos elementos da 

voz (entonação, ritmo, dicção, alternância, expressão, etc) e do próprio conteúdo dos 

episódios. 

Durante a execução dessa análise, percebi que a pesquisa anterior me permitiu 

identificar problemas que antes não encontrava. É importante destacar que o objetivo aqui 

não é usar o programa como base para criticar a iniciativa. Iremos encontrar elementos 

bem explorados e mal explorados nos episódios, mas tal avaliação será sempre baseada nos 

estudos apresentados nos capítulos anteriores. Apontaremos a utilização da linguagem 

radiofônica que beneficiaria a divulgação científica e argumentar como outros elementos 

não tão bem explorados, como efeitos sonoros e silêncio, poderiam ter sido usados. Nesse 

capítulo também analisaremos as vantagens e desvantagens do formato entrevista, a 

exploração das vozes e o perfil dos entrevistados escolhidos. 

Depois de estudar a fundo os elementos encontrados no programa, usaremos cada 

uma das análises como exemplo para especular quais seriam os caminhos mais eficazes 

para divulgar ciência e responder nossa questão central: o rádio é um bom meio de 

divulgação científica? Procuraremos dividir com o leitor a relevância que acreditamos 

existir na divulgação científica e o potencial que há no veículo. Não iremos especificar o 

público, mas, por motivos de coerência teórica, destinaremos nossos apontamentos à 

divulgação científica para o público do programa Electron: grande público, leigo e 

brasileiro. 

A particularidade do nosso estudo está no fato de procurar inserir a radiodifusão no 

conjunto de plataformas exploráveis pelos divulgadores e se dirigir especificamente aos 

profissionais brasileiros. Existem muitas obras e estudos sobre divulgação científica no 

jornalismo impresso e televisão, até mesmo na internet, com blogs e replicações de outras 

mídias. Isso pode dar uma ideia de desvantagem do rádio para a atividade, mas será que é 
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assim mesmo? Nós acreditamos que não e por isso apostamos na relevância desse trabalho, 

pois pouco se fala sobre divulgação científica no rádio brasileiro. 
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2. O RÁDIO E SEU POTENCIAL DIVULGADOR 

 

 O rádio vivenciou a chegada da televisão, da internet e do modelo on demand. A 

cada avanço das tecnologias de informação muitos – entre leigos e especialistas – 

atestavam o óbito do rádio e do seu gênero noticioso. Apesar disso, os que se mantinham 

contrários a esses maus agouros é que comprovaram estar certos, a cada adaptação e 

remodelagem que o veículo sofria. Hoje, o rádio é um poderoso instrumento da 

comunicação, com grande número de ouvintes e vantagens ausentes em outros veículos.    

Um mapeamento feito pelo Instituto de Pesquisas Ipsos Marplan, a pedido do 

Grupo dos Profissionais de Rádio em 2012, mostrou o poder de penetração dos programas 

de rádio na sociedade brasileira: mais de 37 milhões de pessoas o escutam assiduamente, 

colocando sua audiência acima da televisão entre os horários de 7h e 19h. A pesquisa 

IBOPE de 2003 mostrou que, de segunda a sexta-feira, o rádio tem em média 3,1 milhões 

de ouvintes nesse período. Um ano depois o IBGE divulgou uma pesquisa em que 88,1% 

das casas e 83% dos automóveis possuíam aparelho de rádio.  

 E a última pesquisa IBOPE, divulgada em março de 2014, mostrou que o veículo é 

o segundo mais usado no Brasil, por 61% da população. Entre outros dados, apresentou 

que metade dos ouvintes confiam sempre ou muitas vezes nas notícias que ouvem no rádio; 

8% preferem o veículo a outras mídias, índice acima dos jornais e revistas; e o tempo 

médio de sintonia é de 3 horas e 7 minutos diários para cada brasileiro
3
. Não são apenas os 

números que evidenciam a força de penetração do veículo. O fato de essas pesquisas terem 

sido feitas na era de popularização da internet e soberania da televisão mostra como o rádio 

pode competir diretamente com essas mídias.  

 Em locais onde o acesso à televisão e à internet ainda é limitado, o rádio consegue 

chegar com muito mais facilidade. Iniciativas assistenciais utilizam o veículo para adentrar 

regiões de acesso restrito. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais, vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, ocupa cestos de 

balões a gás com aparelhos de rádio à manivela e os soltam para além de fronteiras de 

países cercados por milícias. Os aparelhos, que conseguem interceptar frequências de 

ondas curtas, acessam os programas da agência e de localidades próximas, aproximando os 

                                                
3
 Pesquisa IBOPE realizada entre 12 de outubro e 6 de novembro de 2013 a pedido da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República e divulgada no jornal O Globo de 07 de março de 2014. 

Disponível em http://oglobo.globo.com/tecnologia/brasileiro-passa-mais-tempo-na-internet-que-na-tv-diz- 

pesquisa-11810499 (Acessado em 11 de março de 2014). 
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moradores sitiados a informações sobre saúde, alimentação e notícias dos arredores. Os 

dados atuais apenas comprovam o que foi dito pelo físico Albert Einstein, em maio de 

1925, durante sua visita ao Brasil:  

Após minha visita a esta sociedade, não posso deixar de, 

mais uma vez, admirar os esplêndidos resultados a que 

chegaram a ciência aliada à técnica, permitindo aos que 

vivem isolados os melhores frutos da civilização. É verdade 

que o livro também o poderia fazer e o tem feito, mas não 

com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada 

e ouvida de viva voz. O livro tem de ser escolhido pelo 

leitor, o que por vezes traz dificuldades. Na cultura levada 

pela radiotelefonia, desde que sejam pessoas qualificadas as 

que se encarreguem da divulgação, quem ouve recebe, além 

de uma escolha judiciosa, opiniões pessoais e comentários 

que aplainam os caminhos e facilitam a compreensão. 

(EINSTEIN apud MASSARANI & MOREIRA, 2002, p.53). 

 

 Meditsch (2001) afirma que o radiojornalismo surgido no século XX mantém até 

hoje caráter de extraordinário meio de comunicação e produção de conhecimento, além de 

importância insubstituível para a sociedade. Mas alerta que, no Brasil, desde a 

consolidação do gênero, à época do advento da televisão, ele é constantemente 

subutilizado. Na busca por um bom método de noticiar – particularmente a ciência – 

faremos nesse primeiro capítulo um breve retrospecto da história do radiojornalismo no 

Brasil, atentando às particularidades e eventuais mudanças na linguagem enquanto 

avançamos pelos programas de ciência surgidos nesses 90 anos de rádio brasileiro. 

 

2.1  BREVE HISTÓRICO DO RADIOJORNALISMO NO BRASIL 

 

 A seguinte retrospectiva foi baseada majoritariamente na dissertação de mestrado 

de Luisa Massarani, intitulada Divulgação científica no Rio de Janeiro: algumas reflexões 

sobre a década de 20 (1998), e na coletânea de artigos 70 Anos de Radiojornalismo no 

Brasil: 1941-2011, organizada por Sônia Virgínia Moreira (2011).  

 A história da radiodifusão no Brasil muito tem a ver com avanços científicos. As 

primeiras transmissões de sinal oficiais aconteceram, como conta Ortriwano (1985), em 

setembro de 1922 durante as comemorações do Centenário da Independência no Rio de 

Janeiro. Depois da inauguração, o sinal ficou sob os cuidados dos Correios, que 

transmitiam boletins sobre o clima e economia. Meses depois, em abril de 1923, nasceu a 
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primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, encabeçada pelo pesquisador 

Edgard Roquette-Pinto dentro da Academia Brasileira de Ciências. A Rádio Sociedade 

“não foi fundada pelo governo ou por alguma empresa privada, mas sim por um 

movimento de cientistas e intelectuais do Rio de Janeiro. Tinha propósitos educativos e de 

difusão científica, como atestam suas atas iniciais” (MASSARANI, 1998, p. 52). 

 Quando encerrou suas atividades, em 1936, a Rádio Sociedade continha um acervo 

de cerca de 4 mil documentos que incluía informativos, conferências, cursos educativos e 

palestras de divulgação científica. Apenas entre os anos de 1928 e 1929 a emissora 

transmitiu 63 palestras de cientistas brasileiros sobre temas que variaram de mineração a 

higiene (MASSARANI, 1998, p. 128). No ano do surgimento da Rádio Sociedade, a 

Academia Brasileira de Ciências tinha apenas sete anos de existência. Ou seja, tanto 

instituição científica como radiojornalismo brasileiros tiveram um processo de estruturação 

muito próximo, quase simultâneo, apoderando-se um do outro para ambos crescerem. 

 Marcado pelo imediatismo, o rádio ganhou força rapidamente e se tornou o 

“sistema nervoso da informação” (MCLUHAN apud DEL BIANCO In: MOREIRA, 2011, 

p. 105), mas já na década de 1930 se deparou com o Estado Novo e o afamado 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que impediram os avanços do gênero 

noticioso e o levaram a passar quase uma década baseado quase exclusivamente no 

noticiário oficial do governo Hora do Brasil. É interessante lembrar também que, pouco 

antes, em 1924, o presidente Epitácio Pessoa havia decretado que a programação nas 

rádios deveria ter fins educativos, científicos, artísticos e de benefício público. O objetivo 

era claramente abafar discussões políticas, mas as medidas acabaram incentivando as 

programações científicas no rádio. 

 Durante as apresentações do 2º ENCONTRO NACIONAL RÁDIO E CIÊNCIA, 

em 2008,
4
 foram apontados alguns exemplos dessa época: o programa A Hora do 

Fazendeiro
5
, iniciado em 1936 e veiculado pela Rádio Inconfidência (MG) durante uma 

hora, baseado em perguntas de leitores enviadas pelo correio e respondidas por algum 

especialista previamente contatado. Foi em 1936 também que a Rádio Sociedade foi doada 

                                                
4
 Evento ocorrido entre os dias 24 e 26 de setembro de 2008 no campus Pampulha da UFMG, Belo 

Horizonte. As informações foram extraídas dos anais posteriormente publicados, distribuídos apenas aos 

participantes. 

5
  Informações retiradas dos Anais do evento. 2º ENCONTRO NACIONAL RÁDIO E CIÊNCIA, 2º, 

2008, Belo Horizonte. Anais do 2º Encontro Nacional Rádio e Ciência. Belo Horizonte: EdUFMG, 2008, p. 72-

74. 
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ao Ministério da Educação e Cultura, dedicando seu espaço para a produção radiofônica 

educativa e acadêmica, se tornando a atual Rádio MEC. Outra emissora que foi totalmente 

dedicada à programação educativa foi a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, atual 

Rádio Roquette-Pinto. Outras grandes emissoras tratavam de temas científicos e educativos 

junto às notícias.  

Em 70 ANOS de Radiojornalismo no Brasil (2011), Zuculoto aponta que “embora 

em sua primeira fase histórica, nas décadas de 1920 e 30, o rádio brasileiro já se mostrasse 

um meio capaz de divulgar mais rapidamente os acontecimentos, ainda não tinha a notícia 

como uma de suas principais atrações” (ZUCULOTO In: MOREIRA, 2011, p. 44). Nessa 

época o radiojornalismo se resumia a ler as notícias dos jornais impressos e a imitar os 

padrões estéticos criados pelas agências internacionais. Foi apenas em 28 de agosto de 

1941 que o gênero sofreu sua grande mudança. Com a estreia do noticiário Repórter Esso 

pela Rádio Nacional, introduziu-se o imediatismo, a atualidade e a relevância do fato como 

conceitos fundamentais do radiojornalismo brasileiro. Sua aparição multiplicou o número 

de noticiários: 

A partir de seu surgimento, várias rádios procuraram, além 

de retransmiti-lo, imitá-lo. O padrão austero e preciso do 

Repórter Esso ficou no ar até 1968. Foram 27 anos de um 

radiojornalismo que procurava mostrar, diariamente, os 

principais fatos do Brasil e do mundo cumprindo seu ideal 

de ser “testemunha ocular da história”. (DEL BIANCO In: 

MOREIRA, 2011, p.109). 

 

Além da Nacional, ele era transmitido diariamente pelas emissoras Record, de São 

Paulo; Farroupilha, de Porto Alegre; Inconfidência, de Minas Gerais e Rádio Clube de 

Pernambuco. Nas outras cidades, Repórter Esso chegava por telegramas que eram lidos no 

ar sem qualquer alteração. É importante lembrar também que o programa era produzido 

nos Estados Unidos e chegou ao Brasil pela agência McCann-Erickson, trazendo consigo 

muito do ideário de vida norte-americano e notícias internacionais. Vaz Filho (In: 

MOREIRA, 2011, p. 100) comenta que sua distribuição pelo país ajudou a modificar o 

crescimento urbano do Brasil:  

[...] que abrigava uma sociedade em busca de aquisições 

eletroeletrônicas. Aqui surge a contradição sobre os anos de 

luta, com a oferta do moderno. Registrava-se uma reação do 

consumo diante do conflito mundial, num paradoxo. De um 

lado a população em crescimento e em fase de urbanização; 
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de outro, a mídia em busca de evolução. (VAZ FILHO In: 

MOREIRA, 2011, p. 100). 

 

A importância histórica do Repórter Esso para o radiojornalismo é indiscutível e se 

estende a vários ramos, mas nesse trabalho vamos nos ater à contribuição para a 

divulgação científica: o programa nasceu da necessidade de noticiar a Segunda Guerra 

Mundial, que veio acompanhada de uma série de avanços científicos. Os noticiários 

passaram a emitir informações sobre energia nuclear, viagens de avião transcontinentais, 

radares, computadores e estudos espaciais – além de tecnologias paralelas à Segunda 

Guerra, como o desenvolvimento de transistores para rádios e a chegada da televisão. 

Como citado, essas informações foram retransmitidas pelas outras emissoras junto ao novo 

formato, ampliando o espaço da ciência no rádio e criando no público maior interesse pelos 

temas científicos. 

Vaz Filho (In: MOREIRA, 2011) também analisou campanhas publicitárias de 

aparelhos de rádio na época da Segunda Guerra Mundial. Seus estudos evidenciaram o 

impacto da transmissão de informações sobre a guerra no conhecimento científico do 

público brasileiro. Uma dessas campanhas, publicada na revista O Cruzeiro em 25 de 

março de 1944 pela marca Admiral, mostrava uma ilustração de campo de batalha seguida 

pelo texto: “A guerra faz com que os homens marchem velozmente de descoberta em 

descoberta na ciência, na indústria – e em tudo que concerne ao progresso do rádio. Depois 

da Vitória, portanto, a Admiral lhe proporcionará os benefícios do progresso que realizou 

com a guerra” (O CRUZEIRO apud VAZ FILHO In: MOREIRA, 2011, p. 101). 

 Com o fim dos conflitos e a chegada oficial da televisão, o interesse tanto pela 

ciência quanto pelo rádio diminuiu, obrigando o veículo a se remodelar mais uma vez e se 

tornar autônomo às outras mídias – nascem os departamentos de jornalismo e 

programações diferenciadas. Os novos programas incluíam notas de utilidade pública, 

noticiários menores a cada hora, cobertura esportiva ao vivo, transmissão imediata do local 

do acontecimento e entrevistas ao vivo no estúdio ou via telefone (DEL BIANCO In: 

MOREIRA, 2011, p. 110-111). Esse último será mais bem abordado no último capítulo. 

Além do Esso, também havia o Grande Jornal Falado Tupi que influenciava o modelo de 

fazer reportagem como o primeiro. Ortriwano (1990, p. 80) comenta que  

[...] o Repórter Esso e o Grande Jornal Falado Tupi foram os 

primeiros no Brasil, [sic] a mostrar preocupação quanto a 

uma linguagem específica para o rádio, procurando elaborar 

a notícia de forma a atender as características do meio 
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radiofônico e não do jornalismo impresso (ORTRIWANO, 

1990, p.80). 

 

 Essa reestruturação manteve o caráter de imediatismo do veículo e ampliou sua 

aproximação com o público, além de promover uma comunicação bidirecional, 

principalmente nos programas de entrevista. No capítulo 3 veremos que essa será uma das 

vantagens apresentadas pelo rádio para a divulgação científica. Marshall McLuhan diz que 

a inovação tecnológica cria novas necessidades na mente humana (MCLUHAN apud 

CARDOSO In: MOREIRA, 2011, p. 275). Foi justamente isso que o rádio promoveu nas 

décadas de 1960 e 1970, com a popularização do transistor no Brasil. Como aponta Del 

Bianco (In: MOREIRA, 2011), o transistor também contribuiu para a maior aproximação 

com o público, tornando o aparelho de rádio mais barato e portátil. Esse público conheceu 

então a necessidade de estar sempre em contato com as notícias. 

 Sobre esse potencial, o ensaio The radio as an apparatus of communication, escrito 

por Bertold Brecht entre 1927 e 1932, afirma que o rádio pode ser usado como ferramenta 

de comunicação e não apenas de distribuição de informação: 

O rádio seria o melhor aparato de comunicação possível na 

vida pública, uma vasta rede de tubos. Ou seja, seria se ele 

soubesse como receber, bem como para transmitir, como 

deixar o ouvinte falar, bem como ouvir, como trazê-lo em 

um relacionamento, em vez de isolá-lo. Em seu princípio o 

rádio deve sair do negócio de fornecimento e organizar seus 

ouvintes como fornecedores. Qualquer tentativa do rádio 

para dar um caráter verdadeiramente público para ocasiões 

públicas é um passo na direção certa. (BRECHT In: 

BASSETS, 1981, p. 56-57)
6
. 

 

 Outra inovação foi a modulação em frequência, utilizada de modo comercial no 

Brasil, através das emissoras FM, apenas no final dos anos 1960. A pioneira, Rádio 

Tropical FM, entrou no ar em 1968 em Manaus, seguida pela 98FM, em 1969, em Belo 

Horizonte. Por permitir maior qualidade técnica, muitas emissoras AM passaram a 

retransmitir suas programações no novo formato. Na década de 1970 surgiram várias 

                                                
6
 Tradução da autora:  “The radio would be the possible finest communication apparatus in public life, a 

vast network of pipes. That is to say, it would be if it knew how to receive as well as to transmit, how to let the 

listener speak as well as hear, how to bring him into a relationship instead of isolating him. On this principle the 

radio should step out of the supply business and organise its listeners as suppliers. Any attempty by the radio to 

give a truly public character to Public ocasions is a step in the right direction”.  
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emissoras de rádio universitárias impulsionadas pela consolidação do sistema.7 Com a 

tecnologia, o rádio brasileiro viu um processo de segmentação. Como os aparelhos haviam 

se tornado mais portáteis, permitindo a individualização do ouvinte, as emissoras optaram 

por diferentes perfis. Canais especializados em jornalismo, música, programas culturais 

cresceram. Os jovens e as donas-de-casa se tornaram público-alvo de muitas delas e com 

isso a linguagem usada pelos locutores também mudou. 

 Juntamente a isso, a adoção das tecnologias de sistema de áudio em duas vias, 

extensões de baixa frequência para telefones, sinal via satélite e CDs ampliaram as 

participações ao vivo tanto de repórteres como de entrevistados, o que Meditsch, citado por 

Del Bianco (In: MOREIRA, 2011, p. 114), acredita ter trazido para o campo da produção 

do rádio o “momento” como valor-notícia e a substituição da voz impostada pelo tom 

coloquial. Assim, o rádio chegou à década de 1980, já com algumas iniciativas de 

divulgação de ciência, vendo na linguagem e público jovens campo para seu 

desenvolvimento. Nascem muitas emissoras educativas e universitárias veiculando 

produções internas e promovendo a educação científica.  

 Algumas criaram programas de destaque que valem citação: Rádio USP (Biblioteca 

Sonora e USP Pesquisa); Rádio UFMG Educativa (Astrorádio, Saúde com Ciência, Na 

Onda da Vida, Papo de Vaca e Le cousine de Pierre); Rádio da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (Em Dia Com a Ciência e Pergunte ao Professor) e as emissoras 

governamentais Radiobrás, criada em 1975 e a já citada Rádio MEC, que veiculavam 

produções de várias universidades (Os Radionautas, Radialistas do Futuro, E por falar em 

ciência, Ciência Hoje das Crianças e Tome Ciência). Como resultado das explorações 

acadêmicas, esses programas criaram uma heterogeneidade de formatos, alguns optando 

pela pílula noticiosa, de cinco a dez minutos; outros pelo radiodocumentário, como o 

programa E por falar em ciência; outros, como o Tome Ciência, por entrevista em estúdio 

ou ainda radioaulas com pesquisadores convidados (2º ENCONTRO NACIONAL RÁDIO 

E CIÊNCIA, 2008) .  

 Na década de 1990 a troca dos meios analógicos pelos digitais provocou novas 

mudanças no radiojornalismo. Del Bianco (In: MOREIRA, 2011, p. 116) afirma que o uso 

do celular pelos jornalistas “contribuiu para alterar o conceito de velocidade e 

                                                
7
 Histórico feito pelo Observatório da Radiodifusão na América Latina e disponível no portal 

http://www.observatorioradiodifusao.net.br/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=102 

(Acessado em 10 de fevereiro de 2014). 
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instantaneidade na divulgação da informação [...]. Além disso, fortaleceu o formato de 

radiojornalismo calcado nos gêneros notícia, reportagem e entrevista”. Junto com a adoção 

do celular, o uso do computador e da internet acelerou o processo de informatização do 

rádio. Meditsch (1999) comenta que na década de 1990 os computadores foram utilizados 

primeiramente como terminais de recepção das informações de agências e posteriormente 

como partes de uma rede local, facilitando o tráfego da informação. 

 Para Del Bianco (In: MOREIRA, 2011), a internet contribuiu para moldar um novo 

comportamento dos jornalistas, que “abandonaram a posição passiva de ficarem à espera 

de despachos e informes de agências de notícia e releases para assumirem a postura ‘ativa’ 

na recolha de assuntos, porém dentro do ambiente on-line” (DEL BIANCO In: MOREIRA, 

2011, p. 119). O que esses dois autores apontam é que o rádio atual possui mais 

oportunidades de desenvolvimento, com a associação à internet e ao celular, de utilizar 

imagens, adicionar informações, disponibilizar áudios e de aproximar entrevistados, 

entrevistadores e ouvintes instantaneamente. 

 Apesar de inúmeras possibilidades inexploradas que surgiram com essa mudança 

tecnológica, os programas de divulgação de ciência surgidos a partir da década de 1990 

fizeram pouco uso da internet, limitando-se, em sua maioria, à disponibilização de 

podcasts e extração de informações de portais oficiais e agências. No 2º ENCONTRO 

NACIONAL RÁDIO E CIÊNCIA foram apontados alguns dos programas bem sucedidos 

veiculados nessas duas últimas décadas por emissoras de rádio e que, ao longo do tempo, 

passaram a explorar a convergência com a internet: o programa Universidade no Ar, da 

Universidade Federal Fluminense, nasceu em 1996 e era veiculado pelas rádios MEC FM e 

Comunitária de Friburgo. Atualmente, os episódios de 5 minutos passam aos sábados pela 

manhã na rádio CBN e o programa ganhou um blog onde são armazenados áudios antigos 

e arquivos adicionais sobre a história do rádio brasileiro e informações sobre programas 

futuros. 

 O programa Universidade Aberta esteve no ar entre 1994 e 2006 com informativos 

diários na rádio CBN e atualmente na emissora virtual Rádio Ponto UFSC. Além dele, o 

programa Universidade das Crianças, surgido em 2006 pela Faculdade de Medicina da 

UFMG, criou um site onde explica o projeto, apresenta seus participantes, veicula vídeos 

de animação, áudios dos programas e fórum de perguntas. Segundo levantamento feito em 

2008 pelo Museu da Vida, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, havia cerca de 40 
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programas radiofônicos de difusão de ciência naquele ano no Brasil – entre veículos 

privados, estatais, comunitários e universitários.  

 De todos os programas apontados, com exceção de Universidade Aberta e Em dia 

com a ciência, todos eram semanais, com duração menor do que trinta minutos e muito 

centrados na fala dos participantes. Apesar de a palavra falada ser a principal sustentação 

do significado e do entendimento das reportagens, segundo Ferraretto (2001) ela é apenas 

um dos elementos da linguagem do rádio, e que, quando não acompanhada dos demais, 

prejudica a mensagem: 

A linguagem radiofônica engloba o uso da voz humana, da 

música, dos efeitos sonoros e do silêncio, que atuam 

isoladamente ou combinados entre si de diversas formas. 

Cada um destes elementos contribui, com características 

próprias, para o todo da mensagem. Os três últimos 

trabalham em grande parte o inconsciente do ouvinte, 

enquanto o discurso oral o consciente. (FERRARETTO, 

2001, p. 26). 

 

 Agora vamos analisar melhor cada um desses elementos componentes da 

linguagem radiofônica. Como nosso produto de análise será um programa de rádio 

convencional, sem convergência digital, o estudo a seguir irá se ater à fala, música, efeitos 

sonoros e silêncio. 

 

2.2  A LINGUAGEM RADIOFÔNICA 

 

 Essa análise abordará os recursos expressivos identificados por Luiz Arthur 

Ferraretto em seu livro Rádio: o veículo, a história e a técnica (2001) e pelo espanhol 

Armand Balsebre na sua obra A linguagem radiofônica, encontrada no livro Teorias do 

Rádio – Textos e contextos, de Eduardo Meditsch (2005). Antes de prosseguir com o 

estudo da divulgação científica no rádio é importante analisar mais atentamente os 

elementos da linguagem radiofônica, identificar as possibilidades que podem trazer o 

melhor envolvimento e compreensão da mensagem pelo público ouvinte e tentar apontar as 

características que beneficiariam a divulgação científica. Esses elementos serão retomados 

no capítulo 4 para analisarmos a forma de divulgação do programa Electron. 

 Balsebre (In: MEDITSCH, 2005) defende que a tripla função do rádio, como meio 

de difusão, comunicação e expressão, tem sido alterada pela homogeneidade de gêneros e 
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formatos e, como Ferraretto (2001), enumera os elementos da linguagem semiótica 

radiofônica: 

A partir de Moles
8
 podemos designar a natureza estrutural da 

mensagem sonora do rádio em três sistemas expressivos 

muito concretos: a palavra, a música e o ruído ou efeito 

sonoro. Mas Moles não traz o silêncio em sua classificação. 

No entanto, a informação que o silêncio no rádio transmite 

tem uma significação se o considerarmos um elemento a 

mais da mensagem radiofônica: o sistema expressivo não 

sonoro. É importante ressaltar que definir a linguagem 

radiofônica apenas como linguagem verbal é excluir o 

caráter do rádio como meio de expressão (BALSEBRE In: 

MEDITSCH, 2005, p. 328). 

  

 A fala é, sem dúvida, o elemento principal para a transmissão da mensagem, mas 

não deve ser encarado apenas como canal das informações. A linguagem verbal é um 

instrumento para aproximar ouvinte e locutor, o que pode ser obtido quando há conversa 

direta com o público, uso da segunda pessoa do singular e da primeira pessoa do plural, 

simuladores de participação, enquetes e perguntas direcionadas (GOLIN et alli In: 

MOREIRA, 2011, p. 241). Como o rádio convencional se trata de um veículo sem o 

auxílio de imagens, Leite Vieira (1999) considera a analogia um recurso eficaz para 

explicar assuntos complicados ou abstratos. O uso de descrições e exemplos também pode 

auxiliar no imaginário do público, o que é de extrema importância para o exercício de 

qualquer divulgação de informação. 

 Outros aspectos importantes da linguagem verbal são o ritmo, a entonação, a 

enunciação e a fluência das palavras. Além de imprescindíveis para a compreensão do que 

se diz, esses elementos contribuem para a aproximação do receptor com as vozes 

envolvidas no programa e a melhor identificação de cada participação, quando há mais de 

uma. A pluralidade de participantes – preferencialmente de visões opostas - é algo muito 

importante para o campo da ciência porque permite a reflexão do que está sendo tratado, 

sua aplicação para o cotidiano e a desmistificação da falta de contradição na ciência. 

França (In: VILLAS BOAS, 2005, p. 42) alerta que esse é um dos principais problemas a 

se combater a caminho de uma divulgação científica eficaz: 

Em grande parte das notícias de ciência, não existe o 

contraditório. Ao se divulgar um trabalho científico sem 

                                                
8
  MOLES, Abraham. La Communicacion y los Mass Media. 1975. 
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citar outras conclusões ou visões sobre o mesmo assunto, dá-

se a impressão ao leitor de que aquele constitui uma verdade 

absoluta. O papel do jornalista acaba não sendo muito 

diferente daquele que seria de um assessor de imprensa do 

pesquisador que deu a entrevista. E o resultado confunde e 

lança dúvidas na própria pesquisa. [...] Cada pesquisa diz 

uma coisa diferente, mas todas são divulgadas como 

respostas absolutas para a questão (FRANÇA In: VILLAS 

BOAS, 2005, p. 42). 

 

 Apesar de a autora estar se referindo ao trabalho no jornalismo impresso, o rádio se 

mostra um campo bastante propício para o confronto de opiniões e esclarecimento de 

dúvidas ou ambiguidades, especialmente quando centrado no texto e nas participações. 

Atualmente, com a consolidação de uma linguagem própria do rádio, a voz deixa de ser 

apenas o condutor da notícia para dar personalidade à transmissão e traduzir a posição da 

emissora (MEDITSCH, 1997). 

 O segundo elemento expressivo apresentado por Ferraretto (2001) é a música. 

Depois da fala, esse é o segundo recurso mais utilizado nos programas de rádio. Balsebre 

(In: MEDITSCH, 2005) comenta que ela tem três funções essenciais: a expressiva, criando 

um apelo emocional; a descritiva, identificando alguma paisagem; e comunicativa, quando 

é autônoma. Esses autores perceberam, porém, que a música é usada baseada, quase 

exclusivamente, na letra. Ritmo e melodia são colocados em segundo plano, apesar de 

serem componentes capazes de estimular o ouvinte sensorialmente e criar novas 

associações para além do literal. (GOLIN et alli In: MOREIRA, 2011). 

 Em algumas ocasiões a música é usada como forma de transição, em momentos que 

poderiam ser do texto falado, mas são escolhidas para mudar o ritmo. Juntamente com os 

efeitos sonoros e o silêncio, como disse Ferraretto (2001), a música é capaz de atingir o 

inconsciente do ouvinte e ampliar as dimensões de entendimento da mensagem. Ela pode 

estimular a afetividade, a subjetividade, a inquietação, a sensação de urgência, a dúvida e 

tantos outros sentimentos. Pode provocar no público sensações que estão presentes durante 

o processo de elaboração de elementos científicos. Se aplicada adequadamente, a música 

pode transportar o ouvinte para o ambiente do laboratório, da conferência, da descoberta e 

fazê-lo experimentar o processo tanto quanto entendê-lo.  



28 

 

 

 Arnheim, citado por Mazzonetto (2005), diz que “som sem imagens, assim como 

imagens sem som, correspondem a uma autêntica necessidade humana” 
9
 (ARNHEIM 

apud MAZZONETTO, 2005, p. 29), ou seja, quando bem aproveitados, os sons podem 

estimular o cérebro dos ouvintes a criar suas próprias imagens mentais de forma natural e 

intuitiva. Aqui não está se referindo apenas à música, mas também aos efeitos sonoros, 

terceiro elemento da linguagem radiofônica citado por Ferraretto (2001) e Balsebre (In: 

MEDITSCH, 2005). Para esse último autor, eles possuem função descritiva, narrativa, 

expressiva e ornamental.  

Como elemento descritivo, dão credibilidade à narrativa, 

legitimando o relato. Ambientam a cena para o ouvinte, 

sugerindo o contorno da realidade referencial. Podemos 

observar esse tipo de efeito nas entrevistas, quando não são 

sintetizados nem aplicados propositadamente. Exemplo 

disso são os ruídos da rua ao fundo de uma sonora cujo 

depoente é localizado, pelo repórter, naquele ambiente. 

Quando os efeitos sonoros informam uma ação e auxiliam na 

compreensão da mensagem, desempenham função narrativa. 

[...] O papel expressivo, aquele que busca um caráter 

conotativo, emocional, se baseia em associações em torno de 

determinadas ideias, a partir de convenções culturais 

partilhadas pelo emissor e receptor (GOLIN et alli In: 

MOREIRA, 2011, p. 242). 

 

 O último modo de utilização, o ornamental, é aquele em que a mensagem não seria 

prejudicada se eles fossem retirados, mas que a enriquecem, auxiliando na construção de 

imagens mentais e sentimentos. Um exemplo seria o som de páginas sendo viradas durante 

uma reportagem sobre leitura. No rádio, os efeitos sonoros ornamentais ainda são pouco 

explorados, mas associar sons a situações da vida real é de extrema importância para o 

trabalho da contextualização das notícias no jornalismo e na divulgação. Thorn, citado por 

Mazzonetto (2005, p. 32), defende que são os sons que constroem o contexto em que nós 

vivemos nossas vidas. Assim, se o jornalismo tem a função de servir à sociedade, é 

importante representá-la da maneira mais fiel possível antes de tentar explicá-la. 

 Em complemento a Thorn, Balsebre (In: MEDITSCH, 2005) defende que não são 

apenas os sons que representam o mundo, mas o silêncio também. Infelizmente há uma 

dificuldade em utilizá-lo no rádio para essa função descritiva, pois há “risco de causar 

                                                
9
 Tradução da autora: “(...) sound without images as well as images without sound do correspond to an 

authentic human need”. 
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ruído na comunicação e não ser compreendido da forma desejada pelo emissor” (GOLIN et 

alli In: MOREIRA, 2011, p. 243). Pior ainda, pode fazer com que o ouvinte mude de 

estação. Esse medo geralmente faz com que os produtores de rádio abandonem por 

completo o uso do silêncio. Mas Balsebre afirma que há outras funções não exploradas do 

silêncio que podem ser bem sucedidas no rádio, como a psicolinguística e a interativa 

(BALSEBRE In: MEDITSCH, 2005). A primeira é aquela presente nas pausas das falas e a 

segunda a que abre espaço para a entrada de novas vozes, por meio de perguntas ou 

introduções. Essas vozes não são necessariamente dos participantes do lado da emissão, 

também podem e devem ser os receptores.  

 O que o autor defende é que o silêncio pode abrir espaço para a participação do 

ouvinte, em reflexões e diálogos com o que está sendo transmitido. Esse elemento pode ser 

usado também para promover sensações de expectativa, solidão, angústia e compor a 

narração ou a descrição de elementos e processos. Para a divulgação científica, o silêncio é 

um elemento de grande potencial explicativo, pois abre espaço para a construção de 

imagens mentais, reflexões, contrapontos e criação das sensações descritas acima. Todos 

esses elementos apresentados por Balsebre (In: MEDITSCH, 2005) e Ferraretto (2001) são 

integrantes da linguagem radiofônica, seja ela para divulgar ciência ou não. 

 Cada um dos quatro elementos pode ser desenvolvido em diversos processos 

diferentes. Mas há alguns processos que realmente não se encaixam da melhor maneira no 

rádio, como a tradução simultânea. Ela é rara pela dificuldade de linearidade da fala 

durante entrevistas e, com isso, facilidade de produção de ruído na mensagem. Nos casos 

onde ela está presente, o que é comum acontecer é o seguinte: em entrevistas pré-gravadas 

se coloca a fala original do entrevistado como elemento secundário (efeito sonoro) 

enquanto a tradução é posta por cima, em volume mais alto e maior clareza. Em entrevistas 

ao vivo, essa técnica se torna muito trabalhosa e inviável, portanto se opta por participantes 

que falem português. Isso acaba tornando mais fácil a priorização do nacional. Por isso, 

quem quiser divulgar ciência através do rádio precisa conhecer não só o formato dos 

programas, mas também a produção científica nacional. É isso o que faremos no capítulo a 

seguir. 
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3.  A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

 

 Esse capítulo tem como base os estudos Cientistas, jornalistas e a divulgação 

científica (2001), de Lilian Zamboni, A divulgação da ciência como literatura (2003), de 

Ana Maria Sánchez Mora e o Guia Prático da Divulgação Científica (2005), de Sophie 

Malavoy. Consultas auxiliares aos trabalhos de Fabíola Oliveira e Nilson Lage para a 

comparação com o jornalismo científico e aos estudos de Luisa Massarani para o 

retrospecto histórico da divulgação científica também foram feitas. Depois de conhecer 

melhor o suporte midiático é hora de entender mais profundamente as particularidades do 

conteúdo. 

 Alguns autores defendem que divulgação científica e jornalismo científico são a 

mesma coisa, já Bueno diz que o jornalismo científico é um tipo de divulgação científica, 

semelhante a livros, obras artísticas e palestras (BUENO apud ZAMBONI, 2001). O seu 

diferencial seria apenas explicar a ciência em formato de notícia. Com isso, a divulgação 

científica poderia ser entendida como mera tradução da linguagem, do específico 

(científico) para o geral (leigo)
10

, em que cada produto final teria um nome de acordo com 

o que se tornou. Nesse sentido, o divulgador “vê na população um conjunto de analfabetos 

em ciência que devem receber conteúdo redentor de um conhecimento descontextualizado 

e encapsulado” (MOREIRA; MASSARANI, 2002, p. 63). A ciência seria, portanto, o 

conhecimento acabado e estruturado que o público deveria obter para se tornar mais culto. 

 Para esse trabalho, no entanto, vamos utilizar a definição defendida por Zamboni de 

que divulgação científica e jornalismo científico são dois campos distintos (ZAMBONI, 

2001, p. 94) e usar as palavras de Sánchez Mora e de Malavoy para sustentar esse ponto de 

vista. Em seguida iremos percorrer um breve histórico da divulgação científica no Brasil, 

baseada em estudos feitos por Massarani e outros autores, promovidos pelo Museu da 

Vida/Fiocruz e disponíveis em seu portal virtual. Diferentemente do primeiro histórico 

traçado nesse trabalho, em que analisamos apenas o radiojornalismo, abordaremos 

iniciativas de divulgação científica também em outros veículos, seus idealizadores e 

pareceres. O intuito será de conhecer os avanços históricos realizados para a sua 

consolidação no país e identificar onde está ou já esteve presente. 

                                                
10

  Esse conceito está presente em Bueno (2010) quando define a divulgação científica como uma atividade 

que utiliza “recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 

científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo”. BUENO, Wilson da Costa. Comunicação 

científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. Revista Informação & Informação, s. ed: 

Londrina, v.15, s. n., p. 2, 2010. 
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3.1  AFINAL, O QUE É DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA? 

 

 Sánchez Mora e Malavoy apontam diferenças conceituais cruciais para separar 

jornalismo científico e divulgação científica como atividades distintas. A principal delas é 

sobre o objetivo central de cada uma: “o objetivo da divulgação é tentar refazer essa 

linguagem universal que possa unir humanidades, artes e ciência, visando a mútua 

compreensão” (SÁNCHEZ MORA, 2003, p. 15). Malavoy complementa: “Os bons textos 

de divulgação científica são muito mais que simplesmente textos didáticos. O desafio não 

consiste apenas em explicar bem um estudo científico, mas também em despertar o 

interesse dos leitores” (MALAVOY, 2005, p. 6). Diz ainda que “um autor não divulga 

ciência para impressionar os leitores com a extensão e complexidade do seu saber, mas 

para compartilhar com ele esse saber e, sobretudo, despertar nele o desejo de compartilhá-

lo” (MALAVOY, 2005, p. 34). 

 Ou seja, o compromisso primário da divulgação é com a ciência, em torná-la 

atraente e pertinente a quem a recebe e não apenas compreensível. Já quando uma notícia 

de ciência aparece na mídia como um acontecimento do dia, às vezes inserido em um 

contexto maior para análise de seus possíveis significados e desdobramentos na sociedade, 

a atividade se define como jornalismo. Nesses casos o compromisso central é com o 

público. De acordo com Nilson Lage (2008, p. 22-23): 

O processamento mental da informação pelo repórter inclui 

a percepção do que é dito ou do que acontece, a sua inserção 

em um contexto (o social e, além desse, toda informação 

guardada na memória) e a produção de nova mensagem, que 

será levada ao público a partir de uma estimativa sobre o 

tipo de informação de que esse público precisa ou qual quer 

receber. Em suma, o repórter, além de traduzir, deve 

confrontar as diferentes perspectivas e selecionar fatos e 

versões que permitam ao leitor orientar-se diante da 

realidade. (LAGE, 2008, p. 22-23). 

 

 Em resumo temos que o jornalismo científico foca na compreensão do mundo, 

sendo a ciência apenas o pano de fundo usado para isso. Já a divulgação foca em expandir 

o alcance da ciência traduzindo dados científicos para algo compreensível e útil ao público. 

A diferença parece sutil, mas é fundamental para entender seus impactos. O trabalho do 

jornalismo é alimentado pelas pesquisas científicas relevantes e o da divulgação torna as 

pesquisas relevantes. É interessante pensar que a divulgação científica pode se destinar até 
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aos próprios cientistas. Por vezes pesquisadores de áreas distintas não conseguem se 

entender por causa da diferença de linguagens e jargões utilizados nas publicações 

científicas. A divulgação – originalmente feita pelos pesquisadores – pode diminuir a 

distância existente também entre as diferentes ciências, ajudando no processo de integração 

dos conhecimentos. 

 Apesar de servir também ao público científico, a divulgação nunca se dirige a 

especialistas. Exemplificando: palestras de apresentação ou artigos científicos escritos por 

um físico teórico para os seus pares (outros físicos teóricos) não são trabalhos de 

divulgação. Para Bueno, esses exemplos constituem a “disseminação científica” (BUENO 

apud ZAMBONI, 2001, p. 46), uma das formas de difusão científica, ao lado da 

divulgação. Pasquali
11

, citado por Massarani (1998), distingue as divisões da seguinte 

maneira: difusão é o envio de mensagens elaboradas em códigos ou linguagens 

universalmente compreensíveis para a totalidade das pessoas. Dentro dela estão a 

disseminação, que é o envio de mensagens elaboradas em linguagens especializadas a 

receptores selecionados e restritos, e a divulgação, que é o envio de mensagens elaboradas 

mediante a transcodificação de linguagens, transformando-as em linguagens acessíveis 

para a totalidade do universo receptor (MASSARANI, 1998, p. 18). 

Levando em consideração o público receptor, Malavoy (2005, p. 7) divide a 

divulgação em três tipos: 

A alta divulgação, direcionada a um público relativamente 

seleto composto de pessoas ditas instruídas sem ser por isso 

especialistas nos assuntos tratados ou mesmo nas disciplinas 

abordadas. [...] A divulgação para o grande público, [que] 

visa um auditório mais amplo. A informação é mais diluída 

e, sobretudo, pressupõe-se que o leitor tenha menos 

conhecimentos. [...] Finalmente, a divulgação científica para 

crianças constitui essencialmente um modo de despertar para 

as ciências. Não se pressupõe qualquer conhecimento dos 

leitores e a informação, bastante diluída, é apresentada de 

uma forma apropriada a esse tipo de público. (MALAVOY, 

2005, p. 7). 

 

 Assim, outra marca da divulgação científica é a tradução do conhecimento 

científico para uma linguagem acessível. “A divulgação científica pressupõe um processo 

de recodificação, isto é, a transposição de uma linguagem especializada para uma 

                                                
11

  PASQUALI, Antonio Pasquali. Compreender la comunicación. Caracas: Monte Ávila Editores. 1978. 
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linguagem não especializada, com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma grande 

audiência” (BUENO apud ZAMBONI, 2001, p. 47). Essa recodificação também está 

presente no jornalismo científico, mas que, segundo o mesmo autor, se define pela 

utilização das técnicas jornalísticas para tal (BUENO apud ZAMBONI, 2001, p. 46). A 

divulgação teria um formato mais livre: crônicas, contos, música, teatro, entrevistas, 

literatura e tantas outras atividades. Sempre visando aumentar o conhecimento sobre a 

ciência. 

 Assim, os materiais de divulgação são muitos. Podem inclusive ser usados por 

jornalistas científicos para facilitar o seu trabalho. Como a rotina nos veículos de 

informação é cada vez mais agitada e a produção rápida e efêmera, esses profissionais 

podem utilizá-las para compreender o assunto inicialmente. Muitos jornalistas já tem esse 

hábito, baseando-se no trabalho de divulgação feito pelos assessores de imprensa de 

instituições científicas. Oliveira defende que, referente ao trabalho de apuração do 

jornalista, “assistir às palestras, ler os anais com resumos ou trabalhos completos em 

linguagem científica certamente é necessário, mas absolutamente insuficiente” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 50), sendo a entrevista pessoal e a consulta a outras fontes de 

informação muito necessária.  

Da mesma maneira, matérias jornalísticas podem servir de base para divulgadores 

explicarem à luz da ciência o porquê de tais acontecimentos. Os campos são distintos, mas 

sua proximidade deve ser aproveitada por ambos os lados. A segmentação da abordagem é 

importante para a qualidade da explicação. Segundo Malavoy (2005, p. 9), “quem escolher 

um assunto amplo demais acabará não conseguindo falar de nada”. A divulgação científica 

pode estar presente em informações sobre outros assuntos, como esporte, política, 

economia, polícia, etc. Ela é usada para enfatizar o fato de a ciência estar presente em todas 

as esferas da vida humana e que é importante reconhecê-la e compreendê-la.  

Um problema enfrentado pelo jornalismo científico é o pouco espaço que essa 

prática especializada encontra nos veículos de comunicação. Além disso, definem-se como 

pautas de ciência notícias de temas predeterminados como astronomia, arqueologia, física, 

química, medicina, etc. A divulgação tem a chance de driblar esses conceitos apresentando 

a ciência em outras áreas. Apesar das diferenças de direcionamento e eventuais mudanças 

na linguagem, tanto jornalismo como divulgação requerem familiaridade com 

procedimentos de pesquisa científica, conhecimentos de história da ciência, atualização 
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constante sobre os seus avanços e contato permanente com a comunidade científica 

(OLIVEIRA, 2010, p. 43-44). 

Essa relação requer muito cuidado, pois frequentemente a comunidade científica é 

vista de forma maniqueísta pela imprensa ou sociedade: “ou como panaceia para todos os 

males ou como destruidora da natureza” (OLIVEIRA, 2010, p. 48). Os divulgadores 

devem ter o compromisso de desmitificar esse pensamento e de traçar caminhos para que 

sociedade e comunidade científica possam se encontrar. Precisam mostrar que os 

pesquisadores não são seres inalcançáveis ou inacessíveis e promover a troca de 

experiências e pensamentos entre essas duas esferas.  

Infelizmente esse encontro raramente acontece, ou pela falta de oportunidades, de 

interesse ou até mesmo de diretrizes. Na mídia, um agravante desse quadro é o oficialismo 

excessivo das fontes de informação usadas. Claro que o êxito do trabalho precisa da 

colaboração dos cientistas, mas o divulgador deve ter a iniciativa e impulsionar o 

relacionamento nessa direção. Oliveira (2010) lista os perfis de cientistas de maiores 

dificuldades de relacionamento. Ela analisa dentro da prática do jornalismo científico, mas 

suas palavras também se encaixam na área da divulgação:  

Temos o cientista torre de marfim, que odeia falar com a 

imprensa e não acredita que os jornalistas de modo geral 

tenham competência para escrever sobre ciência; o 

cientista São Tomé, que fala, mas com grandes restrições, 

quer ver a matéria antes de ser publicada - o que é quase 

impossível no jornalismo diário - o cientista socialite, que 

quer aparecer a qualquer custo e às vezes mais fala com a 

imprensa do que pesquisa (OLIVEIRA, 2010, p. 49).      

 

Malavoy (2005) comenta que, em geral, os textos produzidos por jornalistas são 

recheados de citações, enquanto os escritos por cientistas tem seu uso bem menos 

generalizado. A autora não aponta uma quantidade específica, mas alerta que o número de 

citações deve ser baseado na relevância do que está sendo citado. Elas devem existir 

apenas se trouxerem “algo novo e esclarecedor ao assunto” (MALAVOY, 2005, p. 33), de 

forma igualmente compreensível à do texto. Se produzida com qualidade e 

responsabilidade, a divulgação científica se torna um instrumento poderoso para o 

crescimento intelectual da população, interferindo diretamente em seus conhecimentos e 

reflexões sobre o mundo. Estatísticas apontam para a necessidade dessa atividade no 

Brasil. Uma delas foi apresentada por Ildeu de Castro Moreira, diretor do Departamento de 
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Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, na revista digital da UFMG: 

(...) dados provenientes de pesquisa nacional de opinião 

pública sobre C&T que mostrou que os brasileiros, 

segundo eles mesmos, têm bom nível de interesse por 

assuntos da área: 41% disseram ter muito interesse, 35% 

têm pouco interesse e 23% nenhum interesse. Para 

comparação, os números sobre interesse por esportes são: 

47% (muito interesse), 31% (pouco interesse) e 22% 

(nenhum interesse). No entanto, os entrevistados 

declararam ser muito baixo o grau de aquisição de 

informação sobre C&T nos diversos meios de 

comunicação, o que está evidentemente correlacionado 

com a existência de poucos programas ou seções de 

jornais e revistas dedicados à comunicação pública da 

ciência (MOREIRA In: REVISTA DIVERSA, 2008)
12

. 

  

Apesar de referentes ao ano de 2007, os números ilustram a grande necessidade de 

fontes de informação científica existente ainda hoje. É certo que muito já foi conquistado, 

como veremos a seguir, mas a população continua carente de informações e 

esclarecimentos científicos. O fato de o entrevistado fazer parte de um órgão público 

chamado “Departamento de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia” reafirma 

como a divulgação é importante para o crescimento da sociedade. Divulgadores devem 

estar sempre trabalhando para unir ciência e sociedade e avançar no mesmo passo em que 

avançam as pesquisas científicas. É “a tarefa maior de exercer a partilha social do saber, 

levando ao homem comum o conhecimento do qual ele historicamente foi apartado e do 

qual foi mantendo-se cada vez mais distanciado, à medida que as ciências se desenvolviam 

e mais se especializavam” (ZAMBONI, 2001, p. 49). Veremos agora como se deu a 

estruturação e consolidação da divulgação científica no Brasil.  

 

3.2  A CONSOLIDAÇÃO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA 

  

Esse retrospecto foi baseado na dissertação de mestrado e no artigo Aspectos 

históricos da divulgação científica no Brasil, publicado em 2002 na coletânea Ciência e 

Público, ambos de Luísa Massarani, e no segundo capítulo do livro de Fabíola de Oliveira 

intitulado Jornalismo científico no Brasil (2010). Apesar de iniciada no século do 

                                                
12

 Trecho da matéria A divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil. Revista Diversa nº 13, ano 07. 

Fevereiro de 2008. Disponível em https://www.ufmg.br/diversa/13/artigo4.html 
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descobrimento, a divulgação científica no Brasil tem poucos registros da época anterior à 

transferência da Corte portuguesa para o solo brasileiro. Portanto, o ponto de partida desse 

histórico será a estruturação da imprensa brasileira, iniciada com a Imprensa Régia em 13 

de maio de 1808. Traremos a evolução da ciência brasileira, mas focando no surgimento de 

fontes de divulgação e no crescimento da consciência científica na população e governo 

brasileiros.  

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII as atividades científicas praticamente não 

existiam, já que o país era usado basicamente para exploração de seus recursos naturais. 

Havia algumas ações do governo português ligadas à ciência, mas elas estavam quase 

sempre restritas a necessidades técnicas ou militares de interesse imediato para Portugal, 

como geografia, cartografia, astronomia, mineração ou identificação e uso de produtos 

naturais. Como eram de interesse governamental, não se construía o interesse de passar as 

informações para o povo (MOREIRA & MASSARANI, 2002, p. 44). A transferência da 

Corte portuguesa ao Brasil, em 1808, instituiu a abertura dos portos e suspendeu a 

proibição de imprimir na colônia, que, junto com a criação da Imprensa Régia em 1810, 

abriu espaço para os primeiros textos e manuais voltados para a educação científica 

(CARDOSO apud MASSARANI, 1998, p. 32).  

Aqui começaremos de fato nosso estudo, pelo surgimento de documentos para 

análise. Alguns periódicos começaram a publicar artigos e notícias relacionadas à ciência, 

a exemplo os jornais O Patriota (1813), Miscelanea scientifica (1835), Nictheroy (1836) e 

O Guanabara (1850) (PINASSI apud MASSARANI, 1998, p. 32) e as revistas Revista 

Brazileira, em 1857, a Revista do Rio de Janeiro, em 1876 e a Revista do Observatório, 

em 1886 (OLIVEIRA, 2010, p. 32). A divulgação científica propriamente dita aparecia no 

país. O motivo dessa explosão não foi apenas a abertura da imprensa, mas o contexto 

internacional de interesse público pela ciência que acabou respingando no Brasil.  

Avanços na astronomia com o surgimento da astrofísica, na medicina com estudos 

de Pasteur, na física com os estudos de Hertz, na biologia com as teorias darwinistas e 

tantas outras descobertas surgiram no século XIX. A imprensa brasileira não conseguiu 

fugir desse movimento e passou a publicar informações sobre as pesquisas internacionais e 

pequenas iniciativas no Brasil. A Revista do Rio de Janeiro se identificava como “um dos 

meios mais eficazes de favorecer a instrução e o progresso e ao mesmo tempo prestar 

valioso serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das luzes, é vulgarizar as 
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ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria”
13

 (MASSARANI, 1998, p. 35), o 

que poderia ser uma excelente definição para divulgação científica.  

Nesse início da atividade de divulgação, o jornalismo ainda não fazia grandes 

distinções dos setores de notícias científicas com outras. Por isso muitas reportagens 

possuíam elementos da divulgação científica incorporados a outros assuntos. Grande 

exemplo disso é a cobertura do jornalista e escritor Euclides da Cunha em 1897 do levante 

do Arraial de Canudos. A reportagem feita para o jornal O Estado de S. Paulo e que rendeu 

o clássico da literatura Os Sertões (1902), continha inúmeras anotações, consultas a 

estudiosos e contextualizações ambientais que hoje estariam na rotina de um jornalista 

especializado em ciência. Em seus relatos estão reflexões sobre as variações do clima, 

qualidade da terra, água, vegetação e minerais e sua influência na formação do homem 

brasileiro (OLIVEIRA, 2010, p. 32). O trecho a seguir mostra o pioneirismo da divulgação 

científica contextualizada: 

Do alto da Serra de Monte Santo atentando-se para a 

região, estendida em torno num raio de quinze léguas, 

nota-se, como num mapa em relevo, a sua conformação 

orográfica. E vê-se que as cordas de serras, ao invés de se 

alongarem para o nascente, medianas aos traçados do 

Vaza- Barris e Itapicuru, formando-lhes o divortium 

aquarum
14

, progridem para o norte. Mostram-no as serras 

Grande e do Atanásio, correndo, e a princípio distintas, 

uma para NO e outra para N e fundindo-se na do Acaru, 

onde abrolham os mananciais intermitentes do Bendegó e 

seus tributários efêmeros. Unificadas, aliam-se às de 

Caraíbas e do Lopes e nestas de novo se embebem, 

formando-se as massas do Cambaio, de onde irradiam as 

pequenas cadeias do Coxomongó e Calumbi, e para o 

noroeste os píncaros torreantes do Caipã. Obediente à 

mesma tendência, a do Aracati, lançando-se a NO, à borda 

dos tabuleiros de Jeremoabo, progride, descontínua, 

naquele rumo e, depois de entalhada pelo Vaza- Barris em 

Cocorobó, inflete para o poente, repartindo-se nas da 

Canabrava e Poço-de-Cima, que a prolongam. Todas 

traçam, afinal, uma elítica curva fechada ao sul por um 

morro, o da Favela, em torno de larga planura ondeante 

onde se erigia o arraial de Canudos – e daí para o norte, de 

                                                
13

  Trecho do editorial do primeiro número da revista. Revista do Rio de Janeiro, vol. 1, p. 1-2, 1 de janeiro 

de 1876. 
14

  Nota de rodapé presente em Os Sertões: divortium aquarium (lat.) linha natural, no topo das serras, que 

divide as águas para as diferentes vertentes ou bacias. 
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novo se dispersam e descaem até acabarem em chapadas 

altas à borda do S. Francisco (CUNHA, 2001, p. 95-96).  

 

A linguagem arcaica para os dias atuais pode dar uma falsa impressão de 

complexidade ao texto, mas à época em que foi veiculada, a descrição de Canudos feita por 

Euclides da Cunha suscitou grandes esclarecimentos e reflexões sobre o impacto ambiental 

no social. De acordo com Oliveira (2010, p. 33), “Euclides preconiza o jornalismo 

científico e ambiental contextualizado e interpretativo, no qual a informação científica dá 

suporte à compreensão da realidade” (OLIVEIRA, 2010, p. 33). Isso mostrou como a 

ciência está presente até nas populações mais remotas e como é importante entendê-la.  

A partir de 1861 surgiu outra forma de divulgação: as exposições científicas. As 

Exposições Nacionais inauguraram a modalidade no Rio de Janeiro e tornaram as ciências 

um tema importante a ser noticiado. Depois vieram as Conferências Populares da Glória, 

em 1973 e os Cursos Públicos do Museu, em 1876 pelo Museu Nacional. Em 1894 o 

Museu Paraense, em Belém, promoveu estudos de vulgarização da História Natural e da 

etnologia do Pará e da Amazônia (MASSARANI, 1998, p. 41-42). Mas, segundo 

Massarani (1998) a grande explosão das atividades de divulgação científica veio nos anos 

1920. Com a Primeira Guerra Mundial, o interesse pela ciência, em especial aquelas 

ligadas ao militarismo – como física, química, geografia e engenharia – cresceu 

vertiginosamente e seus reflexos nas matérias jornalísticas também (MASSARANI, 1998). 

 Com o final da Guerra, as notícias de ciência diminuíram um pouco de incidência 

na mídia brasileira, mas o cinema, recém-chegado no país, mostrava ainda alguns temas 

científicos. O próprio cinema se tornou pauta de ciência para os veículos impressos, que 

explicavam como a técnica era possível e quais as explicações científicas por trás da sétima 

arte. Foi em 1923, com a chegada da Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, que a ciência 

encontrou o rádio como suporte. A emissora foi uma iniciativa de cientistas e intelectuais 

da Academia Brasileira de Ciências “que se cotizaram para implantar o novo veículo de 

comunicação, que tinha como objetivo a difusão de informações e de temas educacionais, 

culturais e científicos” (MOREIRA & MASSARANI, 2002, p. 52).  

Os programas continham música clássica e popular junto com informativos gerais, 

cursos de idiomas (francês e inglês), história brasileira, literatura portuguesa e francesa, 

radiotelefonia, telegrafia e palestras de divulgação científica (MOREIRA & 

MASSARANI, 2002). À medida em que a ciência avançava, a divulgação científica corria 

atrás e seu estopim aconteceu com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Inúmeros temas 
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científicos entraram no interesse popular e impulsionaram a produção de matérias 

jornalísticas, como já vimos no primeiro capítulo. Os anos 1940 foram palco para grandes 

discussões científicas. 

Em 1947 nasceu uma coluna importante para a divulgação científica, a Periscópio, 

escrita pelo médico, pesquisador e educador José Reis, veiculada semanalmente no jornal 

Folha de S. Paulo. Ele também era articulista das seções agrícolas de jornais e colaborador 

da revista Chácaras e Quintais. Publicou artigos e folhetos para público não especializado 

em problemas científicos, sendo consagrado como patrono do jornalismo científico 

brasileiro (OLIVEIRA, 2010, p. 33). Mas não foi apenas o jornalismo de ciência que se 

desenvolveu: “a instituição da ciência no Brasil operou-se, como em outros países, bastante 

influenciada pelo término da Segunda Guerra Mundial e pelo grande impacto que a força 

do avanço tecnológico demonstrada pelos aliados causou em todo o mundo” (OLIVEIRA, 

2010, p. 29).  

Apesar de estudarmos os rumos da ciência no Brasil, é importante apontar um 

órgão nascido nos Estados Unidos nesse momento. Em 1934 foi fundada a Associação 

Nacional de Escritores de Ciência. O órgão sediado em Washington D.C. disseminou por 

vários países ideias da importância da publicação tecnológica e impulsionou leis 

relacionadas à publicação do trabalho científico. A divulgação científica se tornou tema de 

atenção da política internacional e dos governos nacionais - entre eles o brasileiro. Os 

frutos da influência sobre o Brasil foram a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, fundada em 1948 pelo próprio José Reis, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 

em 1949, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em 1951, o Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (Impa), em 1952 e o Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985 

(MOREIRA & MASSARANI, 2002). A ciência se tornava definitivamente campo de ação 

do governo e da sociedade. 

 Em 1965 foi fundada a Associação Internacional de Escritores de Ciência pelo 

jornalista americano James Cornell, que tinha participação de profissionais brasileiros. Foi 

a partir daí que surgiu uma associação fundamentalmente feita por jornalistas científicos de 

todo o mundo. Nesse período o Brasil vivia a ditadura militar, o que fazia com que as 

discussões de ciência e política acontecessem muitas vezes fora do país. Dentro, 

o regime militar do período 1964-1984 deu grande 

impulso ao desenvolvimento científico e tecnológico 

brasileiro. [...] Ainda que a sociedade não fosse 

consultada, existia, de fato, um projeto nacional de 
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desenvolvimento tecnológico com metas estabelecidas - e 

foi no bojo desse projeto que surgiram o programa 

nuclear, a indústria aeronáutica e de defesa e o programa 

espacial brasileiros. O jornalismo científico durante o 

governo militar [...] seguia à risca a batuta dos censores, 

divulgando com ufanismo os grandiosos projetos da época 

- a Transamazônica, as grandes hidrelétricas, as indústrias 

bélicas (hoje quase todas extintas), o programa nuclear e o 

aeroespacial (OLIVEIRA, 2010, p. 30-31). 

 

 No ano de 1977 surgiu a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, entidade 

sem fins lucrativos que teve José Reis como seu presidente. Ela promove desde então 

diversos encontros e eventos que tem a intenção de ampliar cada vez mais a atividade da 

divulgação científica no Brasil. De dois desses encontros, realizados no Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo em 1983 e 1984, surgiram os Cadernos de 

Jornalismo Científico, escritos pelo médico e jornalista Júlio Abramczyk, que escreveu 

durante muitos anos para o jornal Folha de S. Paulo (OLIVEIRA, 2010, p. 36).  Esse 

material foi distribuído para os jornalistas dos principais veículos brasileiros e serviu de 

manual para uma melhor divulgação dos temas de ciência para a população. 

Na década de 1980 a divulgação e o jornalismo científico brasileiros cresceram 

muito com o surgimento de novas revistas especializadas (Ciência Hoje, Ciência Ilustrada, 

Globo Ciência e Superinteressante) e programas de televisão (Globo Ciência e Estação 

Ciência). Grandes eventos relacionados à ciência levaram a essa explosão do jornalismo 

científico, como a passagem do cometa Halley em 1986, a descoberta da supernova de 

Shelton em 1987, a descoberta da supercondutividade, as discussões sobre novas viagens 

espaciais e sobre problemas ambientais. Relacionadas a esse último estão a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92, ocorrida no 

Rio de Janeiro em 1992, que trouxe o tema da sustentabilidade à mídia brasileira de forma 

consistente (OLIVEIRA, 2010, p. 38-39).  

Até o fim dos anos 1980 a divulgação científica já havia encontrado espaço na 

mídia impressa, no rádio, no cinema, na televisão, nos manuais, nas exposições e nos 

órgãos públicos. O primeiro século da história da imprensa brasileira já evidenciara a 

maleabilidade e o poder de adaptação da divulgação científica e o segundo século os 

consolidou. Outro aspecto importante é a sua evolução paralela não apenas à ciência, mas 

também à cultura. Essa relação triangular é imprescindível quando se trata de um produto 

de divulgação científica, pois cada um dos elementos alimenta os outros dois. Sem o 
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conhecimento da ciência e da cultura não é possível promover uma divulgação científica 

de qualidade. Mas ainda faltava aos jornalistas e escritores de ciência brasileiros 

fundamentos capazes de integrar áreas como economia e política a temas de C&T 

(OLIVEIRA, 2010, p. 39). 

Foi na década de 1990 que aconteceu a estruturação das editorias de ciência nos 

jornais diários e o surgimento das assessorias de imprensa de órgãos científicos e 

universidades. Esses departamentos promoveram o trabalho do qual carecia a divulgação 

científica: a mediação (OLIVEIRA, 2010, p. 39). As universidades também tiveram grande 

importância por causa da criação de seus jornais e emissoras de rádio, já exemplificados no 

primeiro capítulo, que veiculavam prioritariamente temas da produção científica interna. 

Como pudemos ver por esse histórico, o trajeto da divulgação científica no Brasil foi 

ascendente, mas ainda pode melhorar muito. Como diz Oliveira (2010 p. 39-41): 

O jornalismo científico, se for possível a analogia, mal 

saiu da fase romântica, resvala muitas vezes no 

denuncismo e no alarmismo sem fundamento e é incapaz 

de análises e exposições de contrapontos (tão necessário 

ao bom jornalismo), como de resto já é corrente na prática 

do jornalismo econômico ou político. [...] É necessário 

buscar equilíbrio na divulgação das informações para que 

a sociedade brasileira conheça o que está sendo realizado 

no país e adquira a capacidade de fazer julgamentos 

racionais sobre a importância de C&T
15

 (OLIVEIRA, 

2010, p. 39-41). 

 

 Nas duas últimas décadas a divulgação científica cresceu consideravelmente, se 

estabelecendo por vários suportes e encontrando na internet mais um meio eficaz. Portais 

de informação oficiais, blogs, webradios, revistas eletrônicas e jornais online e tantos 

outros produtos nascidos na era digital têm contribuído para a divulgação científica. 

Pudemos notar o poder de adaptação da divulgação nos meios de comunicação e sua 

importância política e social. Iremos passar então para a análise do programa Electron. O 

capítulo seguinte procura entender como o rádio - especialmente em frequência ondulatória 

- pode transmitir assuntos de ciência com as características apresentadas nesse capítulo e 

contribuir para o crescimento intelectual da população. 

 

 

                                                
15

  Abreviação para Ciência e Tecnologia, consideradas como um único campo de estudo. 
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4.  O PROGRAMA ELECTRON DA RÁDIO MEC AM 

 

Para esta análise serão usados dez episódios do programa, veiculados durante o ano 

de 2008, primeiro ano em que o programa esteve no ar pela rádio MEC AM – 800 Hz, 

juntamente a depoimentos da jornalista Carla Almeida, uma das produtoras, durante o 2º 

Encontro Nacional Rádio e Ciência, realizado cinco meses após a criação do programa. 

Vamos procurar os elementos do radiojornalismo e da divulgação científica apresentados 

nos capítulos anteriores e analisaremos criticamente como eles foram usados em benefício 

da ciência nesse programa. 

Os episódios explorados serão a estreia “Dinossauros e outros bichos pré-históricos”, 

de 8 de maio; “Biocombustíveis”, de 22 de maio; “Dengue”, de 5 de junho; “Línguas 

indígenas”, de 3 de julho; “Anti-matéria”, de 24 de julho; “Oswaldo Cruz”, de 31 de julho; 

“Aves marinhas”, de 7 de agosto; “Poluição por metais pesados”, de 14 de agosto; “Vida 

extra-terrestre”, de 28 de agosto e “Cérebro”, de 11 de setembro. As escolhas foram feitas 

para se obter o maior leque de assuntos científicos possível, abrangendo paleontologia, 

engenharia química, saúde, linguística, história, biologia animal, ecologia, biofísica, 

astronomia, fisiologia e neurociência. Todos esses episódios podem ser encontrados e 

acessados através do portal Coleção de Electron do Museu da Vida/Fiocruz
16

.  

Com duração média de oito minutos, todos mantêm o formato de entrevista, com 

perguntas predefinidas, sem participação ao vivo, entrecortadas por músicas ou poesias. O 

episódio mais curto foi o “Dengue”, com 7 minutos, e o mais longo, com 9 minutos e 59 

segundos, foi “Poluição por metais pesados”. Cada episódio traz um tema único; não 

houve a criação de séries ou especiais. Há somente dois interlocutores: a jornalista Luisa 

Massarani e um cientista brasileiro. Nos dez episódios analisados predominam as 

entrevistas com quatro a cinco perguntas, excetuando o capítulo “Biocombustíveis”, com 

apenas duas, e os capítulos “Poluição por metais pesados” e “Cérebro”, com seis. Três 

apresentaram poesias de cordel, dois continham efeitos sonoros e em um houve citação de 

conto.  

O número de músicas usadas foi bem variado: uma música (1), duas músicas (4), três 

músicas (1), quatro músicas (3) e cinco músicas (1). Ao final de todos os capítulos elas são 

apresentadas com nome, compositor e intérprete. A plástica de abertura é comum a todos, 

                                                
16 

 http://www.museudavida.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1103&sid=206 (Acessado em 

2 de abril de 2014) 

http://www.museudavida.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1103&sid=206
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com seis segundos da canção “Ciência e Arte”, de Cartola, nos quais se ouve “tu és meu 

Brasil em toda parte/ quer na ciência ou na arte”, seguidos pela apresentação do nome do 

programa e da apresentadora Luísa Massarani por um locutor masculino. A repetição do 

trecho da canção por mais 3 segundos encerra a abertura. A apresentadora então dá as boas 

vindas aos ouvintes, apresentando o tema do dia e o nome do cientista convidado. A 

linguagem é coloquial, bem descontraída, tanto com os espectadores quanto com os 

entrevistados. Como exemplo, podemos analisar a abertura do programa “Vida extra-

terrestre”: 

Boa tarde ouvintes! Estou com vocês em Electron, nosso 

bate-papo semanal sobre ciência e tecnologia. Nosso tema de 

hoje é vida extra-terrestre e convidamos Gustavo Frederico 

Porto de Mello, do Observatório do Valongo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para bater uma bola 

com a gente. Boa tarde, Gustavo. (MASSARANI In: 

ELECTRON, 2008, n. 17). 

 

4.1 MÚSICA 

 

Logo depois da apresentação do tema do episódio entra uma música brasileira com 

letra referente ao assunto. No caso desse episódio, foi usada a música “Natureza”, do 

violeiro baiano Xangai. A relação da música com a astronomia fica explícita nos versos 

apresentados:  

É o céu uma abóbada aureolada 

Rodeada de gases venenosos 

Radiantes planetas luminosos 

Gravidade na cósmica camada 

Galáxia também hidrogenada 

Como é lindo o espaço azul-turquesa 

E o sol fulgurante tocha acesa 

Flamejando sem pausa e sem escala (AVELINO; 

VILANOVA, 1984)
17

. 

 

O uso de gírias, tom conversacional e músicas populares dão ao programa um caráter 

descontraído, jovem e animado, consequentemente à ciência também. Mas, como já 

mencionamos no segundo capítulo, o uso de músicas no rádio apenas atentando à letra é 

um erro que acarreta empobrecimento à mensagem e ao elemento sonoro. Balsebre (2007) 

observa que o uso de canções populares cujas letras têm relação com o assunto da matéria 

                                                
17 

 AVELINO, Eugênio; VILANOVA, Ivanildo. Natureza. In: XANGAI. Mutirão da vida. [S. l.]: Kuarup, 

1984. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 5. 



44 

 

 

revela uma dificuldade em superar convenções sonoro-narrativas (GOLIN et alli In: 

MOREIRA, 2011, p. 241). É necessário lembrar a importância desse elemento para 

estimular sensorialmente o ouvinte, reforçando as emoções desejadas. No caso desse 

programa, de curiosidade e bom humor. 

Outro aspecto que evidencia a exploração superficial das músicas é o fato de, durante 

a fala da apresentadora ou do entrevistado, não haver nenhum outro som, salvo momentos 

muito rápidos de transição da plástica para a conversa. A única exceção encontrada entre 

os dez capítulos analisados foi no início do episódio “Dinossauros e outros bichos pré-

históricos”. Nesse capítulo de estreia, a música “Cabeça Dinossauro”, da banda Titãs, se 

estende até a metade da primeira resposta do entrevistado Alexander Kellner. Apesar do 

trecho curto, a diferença do fundo sonoro sobre a mensagem transmitida foi muito grande. 

O ritmo acelerado motiva o ouvinte a prestar mais atenção no que está sendo dito e 

estimula seu imaginário. Analisemos o trecho mais atentamente: 

Na verdade temos duas [descobertas] que acabamos de fazer. 

Uma é de um pterossauro, que é um réptil voador, que é o 

menor réptil voador do mundo, foi encontrado na China. 

Inclusive a gente tem uma exposição desse material lá no 

próprio museu. E a segunda descoberta, que é a mais 

recente, é um parente longínquo dos crocodilos, gaviais e 

jacarés, que foi encontrado em rochas com 60 milhões de 

anos, em Pernambuco (KELLNER In: ELECTRON, 2008, 

n. 1). 

 

A partir desse texto o ouvinte pode imaginar duas situações: de maneira imediata, a 

descoberta feita, e de maneira secundária os animais descritos no ambiente pré-histórico. O 

uso de um fundo sonoro agitado estimula esse processo e facilita a absorção da mensagem. 

Mas, em geral, a música é ausente. Até mesmo em momentos de declamação de cordéis, 

como em “Dengue”, “Vida extra-terrestre” e “Anti-matéria”. Nesses casos, uma melodia 

ao fundo poderia potencializar a expressão dos versos e também atuar como delimitador 

das falas da apresentadora, já que é a própria jornalista quem declama as poesias e logo em 

seguida faz uma nova pergunta. 

Vale voltar ao episódio “Dinossauros e outros bichos pré-históricos” e analisar o uso 

da segunda canção, “Dino Salsa”, de Matias Capovilla. Ela é a música que encerra a 

entrevista e não tem a intenção de elucidar ou discutir o tema. Consideramos assim pelos 

seguintes aspectos: não é acompanhada de contexto histórico ou explicação, nem antes e 
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nem depois; e a letra não traz esclarecimentos científicos. Podemos analisar no trecho a 

seguir: 

Muitos milhões de anos atrás aqui viviam enormes  

  [animais 

Hoje resta apenas a canção e esqueletos de montão 

Mas é tão grande o corpo que ele tem 

Porém suinga bem como ninguém (CAPOVILLA, 2007)
18

. 

 

Portanto, podemos afirmar que não se trata de um elemento explicativo. 

Independentemente disso, seu uso é valorizado pelos produtores, como afirma a jornalista 

Carla Almeida:  

Procuramos ainda usar música, literatura, poesia e cordéis 

brasileiros, que tenham de alguma forma, às vezes bastante 

desconexa, relação com o tema que estamos tratando, para 

tentar dar uma temperadinha no programa e ele ficar mais 

divertido (ALMEIDA In: UFMG, 2008, p. 60). 

 

O uso de elementos de entretenimento tem papel positivo no trabalho da divulgação 

científica, mas deve ser usado com cuidado, apenas para “temperar” o assunto, como bem 

disse a jornalista. No episódio analisado, foram apresentadas, durante 3 minutos e 32 

segundos, quatro perguntas e um conto para a exploração do tema. A música “Dino Salsa” 

foi tocada durante 2 minutos e usada por mais 39 segundos como trilha de fundo para a 

despedida da apresentadora. Para comparar a quantidade de tempo preenchido, vamos 

considerar apenas os primeiros 2 minutos e adotar como tempo total do episódio 7 minutos 

(desconsiderando a plástica de abertura). Assim, o conteúdo explicativo preencheu 50,47% 

e a música 28,57%. 

Há uma diferença considerável, de quase duas vezes mais tempo para a explicação. 

Consideramos essa quantidade razoável e de bom tamanho para um programa tão curto, 

uma diferença menor do que essa comprometeria muito a parte explicativa. Mas o mais 

importante não é o tempo em si. O produtor deve ter sensibilidade para perceber o 

momento certo para adicionar esse “tempero” à mistura. O principal é saber qual elemento 

levará o tema ao ponto de esclarecimento ou discussão desejado pelo programa. Às vezes é 

uma explicação mais direta e teórica, outras vezes é uma pausa no diálogo e um momento 

de leveza ou reflexão. 

                                                
18 

 Transcrição da autora. Música sem referências de data ou local de lançamento encontradas. Acessada 

na íntegra através do endereço http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-imagens/lg/web/files/ch-on-

line/Dinosalsa.mp3  

http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-imagens/lg/web/files/ch-on-line/Dinosalsa.mp3
http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-imagens/lg/web/files/ch-on-line/Dinosalsa.mp3
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Sobre esse último, pudemos analisar o seu efeito no episódio “Biocombustíveis”. A 

música foi bem aplicada na última pergunta da apresentadora sobre as más condições de 

trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A inserção da canção “Moer cana”, de Chico 

César, antes da resposta do cientista, intensificou a sensação de expectativa para sua 

declaração e levou o ouvinte a se envolver emocionalmente com a seriedade do tema. A 

letra se mostrou complementar à melodia e instrumentação, que fizeram o trabalho 

principal. É importante conhecer bem o efeito que cada um dos elementos musicais pode 

provocar no ouvinte e saber o melhor momento de usá-los. A música pode ser tão 

explorada quanto à fala. Golin e outros autores atestam que  

(...) a música serve como um adorno à produção, recurso que 

enriquece esteticamente a mensagem e pode estimular outros 

níveis de percepção ligados à afetividade e à subjetividade, 

reforçando, por exemplo, o tom dramático ou de bom 

humor. O elemento musical é aplicado, ainda, como forma 

de demarcar situações distintas, em que fragmentos musicais 

servem como elos narrativos, ocupando o lugar que seria 

tradicionalmente do texto falado (GOLIN et alli In: 

MOREIRA, 2011, p. 242). 

 

4.2  EFEITOS SONOROS 

 

O terceiro elemento apontado por Balsebre foi usado em poucos episódios. Dentre os 

dez analisados, estava apenas em dois: “Dengue” e “Línguas indígenas”. Nesse último, os 

dois elementos sonoros usados se tratavam da entrevista de um índio. Como foram usados 

para mostrar as diferenças na linguagem, os consideraremos como efeitos sonoros de 

função descritiva, quando “dão credibilidade à narrativa, legitimando o relato” 

(BALSEBRE apud GOLIN et alli In: MOREIRA, 2011, p. 242). Já no programa sobre 

dengue, foi usado o som de um zumbido de mosquito como elemento sonoro de função 

ornamental. Segundo os estudos de Balsebre (2007), essa função é aquela “em que a 

ausência do efeito não impede a compreensão da narrativa” (GOLIN et alli In: MOREIRA, 

2011, p. 243).  

No programa “Línguas indígenas” foram apresentadas duas falas como exemplos da 

linguagem dos índios. Sem elas o ouvinte se torna capaz de contextualizar o assunto. Elas 

vêm associadas à fala explicativa da entrevistada, dando credibilidade ao relato: 

Esses dois exemplos vão mostrar várias diferenças das 

línguas, que são realmente muito diferentes entre si. Uma 
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delas é uma língua isolada, que tem pouco tempo de contato 

com a sociedade nacional, tem menos de 40 anos, um 

número muito pequeno de falantes, cerca de cem falantes. 

[...] E a outra é exatamente o contrário. É o guarani, que tem 

contato com a sociedade desde o século XVI e é o maior 

grupo existente no Brasil (MONSERRAT In: ELECTRON, 

2008, n. 9). 

Apesar de os exemplos não evidenciarem o tempo de contato com a sociedade branca 

e nem onde residem os falantes, confirmam o que a entrevistada afirma sobre suas 

diferenças. Assim, o embasamento sonoro dá credibilidade ao restante da fala e ajuda na 

contextualização do estudo. Importante ressaltar que o recurso também retira o caráter 

místico do conhecimento da linguista e de sua pesquisa. Muitos cientistas são apresentados 

como detentores de conhecimentos inteligíveis à massa da população, dando certo poder 

sobrenatural aos intitulados “especialistas”. Stocking (In: MASSARANI, 2005) acredita 

que os jornalistas se mostram mais interessados nos resultados do que nos processos 

científicos, que podem ser mais reveladores, interpretativos e sociais do que os produtos 

em si. Ela alega que “as notícias orientadas para o produto funcionam para solidificar e 

mistificar as afirmativas dos cientistas” (STOCKING In: MASSARANI, 2005, p. 166). 

Quando se apresentam os caminhos que levaram a um produto se dá mais credibilidade à 

pesquisa e ao falante. 

Nesse momento vale uma reflexão: credibilidade é uma das diretrizes básicas tanto 

do jornalismo quanto da ciência. Em divulgação científica, parece que já vem implícita em 

qualquer tipo de ação. Em programas como Electron, o fato de o entrevistado ser um 

cientista já dá tanto a ele quanto ao programa e ao tema certa credibilidade, ainda que não 

comprovada. Mas o medo de diminuir o crédito do cientista pode deixar a comprovação de 

lado e comprometer o entendimento da própria ciência. Esse é um dos maiores obstáculos 

a se transpor na difusão científica
19

. O programa Electron fez um bom trabalho ao adotar 

um modo de interlocução menos formal com os entrevistados e ao usar elementos, além 

das falas dos cientistas, que comprovassem os pareceres científicos.  

Por exemplo, em “Dengue” o som do zumbido provocou associação com uma cena 

real, o que trouxe credibilidade ao tema. Sua utilização no início do programa foi 

fundamental para manter o ouvinte conectado de forma pessoal com o assunto desde o 

começo. Como o objetivo central do episódio era esclarecer dúvidas sobre a doença e 

                                                
19 

 Termo de Bueno, que engloba a “disseminação científica”, entre pares, e a “divulgação científica” 

((BUENO apud ZAMBONI, 2001, p. 46). 
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alertar sobre sua proximidade, trazer o som do mosquito, que o ouvinte conhece bem do 

cotidiano, foi um bom recurso. Os efeitos sonoros se mostraram importantes meios de 

exploração do tema nesses dois episódios apresentados. Para Arnheim (In: 

MAZZONETTO et alli, 2005), os sons são a melhor ferramenta do rádio, dando-lhe 

inclusive uma vantagem sobre os demais veículos: 

Participantes simbólicos são particularmente aptos para o 

rádio. A sua imagem, na verdade, mesmo que possa ser 

visualizada mentalmente, não pode ser materializada no 

palco sem gerar uma sensação involuntária de comédia. (...) 

O rádio resolve este problema representando a cena em 

termos reais (...), mas dando ao ouvinte apenas a informação 

acústica (ARNHEIM apud MAZZONETTO et alli, 2005, p. 

29)
20

. 

 

Para tirar o melhor proveito dessa vantagem do rádio o divulgador deve pensar nos 

sons envolvidos com o tema e explorá-los o máximo possível, com objetivos claros de 

descrição, narração, expressão e ornamentação. De acordo com Meditsch (2001, p. 255), “a 

atividade cognitiva do receptor em relação à informação radiofônica começa na 

percepção”. Ou seja, o ouvinte precisa se conectar com o assunto para poder depois 

entendê-lo. Mas a captação da atenção do público tem se tornado mais difícil: “estudos 

indicam que, desde os anos 1950 até a década de 1990, o tempo de atenção contínua do 

ouvinte ao rádio caiu de quinze minutos para até um minuto e meio” (MEDITSCH, 2001, 

p. 183). Cardoso defende o uso da comunicação não verbal para essa captação: 

É nesse instante que a comunicação não verbal se torna mais 

importante e pode ser grande aliada do emissor [...] Deve-se 

ter em mente que os sons apreendidos pelo ouvinte entrarão 

em diálogo com as experiências de vida, com as emoções, 

com os sentidos que provocam sensações e atravessam todo 

o corpo (CARDOSO In: MOREIRA, 2011, p. 274-275). 

  

Como vimos, música e efeitos sonoros se tornam ferramentas poderosas para a 

transmissão da mensagem, juntamente com o silêncio, que analisaremos a seguir. 

 

4.3 SILÊNCIO 

 

                                                
20 

 Tradução da autora: “Symbolic players are particularly apt to the radio. Their image, in fact, even if 

can be mentally visualized, cannot be materialized on stage without generating an involuntary sense of comedy.  

(…) Radio solves this problem representing the scene in real terms (…) but giving the listener only the acoustic 

information”. 



49 

 

 

 O último dos elementos não verbais é com certeza o menos explorado no rádio. No 

programa Electron ele se limitou às pausas de respiração durante as falas dos participantes. 

Segundo Balsebre, esse é o silêncio psicolinguístico e interativo. Mas a duração dessas 

pausas foi tão pequena, todas inferiores a um segundo, que excluiu o papel interativo do 

silêncio. O tempo de pausa sempre foi substituído por efeitos sonoros ou músicas. Não 

houve espaço para o ouvinte meditar ou ser impactado pela falta de sonoridade. Em alguns 

episódios, como o já descrito “Biocombustíveis”, o uso da música foi importante para a 

criação de sensações diferentes, mas em outros a música poderia ter dado lugar ao silêncio 

para melhores efeitos. 

 Exemplos disso é o capítulo “Oswaldo Cruz” quando o historiador Pedro Paulo 

Soares descreve a Revolta da Vacina, de 1904. A explicação mostra a seriedade do evento 

e o momento de tensão generalizada da sociedade. Seria um momento propício para o 

silêncio explorar essa sensação, mas entra o samba “Vacina Obrigatória”, mais uma vez 

usado essencialmente pela letra. Seu ritmo animado e a letra bem humorada enfraquecem a 

seriedade do relato e, em vez de ajudar, atrapalham na reconstrução histórica imaginária. 

Analisemos o relato do especialista: 

Ela [a Revolta] foi fruto de uma série de fatores que 

convergiram para aquele momento de revolta na cidade, que 

levou a uma semana de quebra-quebra, ataques a delegacias, 

a prédios públicos, virando e incendiando bondes, com 

alguns pontos da cidade transformados em trincheiras por 

populares. Esses vários fatores que confluíram para a 

Revolta eram fatores econômicos – havia uma situação de 

inflação muito alta, fatores de desemprego – a população 

mais humilde sofrendo na pele o Bota Abaixo do prefeito 

Pereira Passos que, em certa medida, desocupava ruas do 

centro para modernizar a cidade e, com isso, causava a 

mudança de pessoas do centro para outros bairros da 

periferia, desalojando essas pessoas. Havia também certa 

disputa da própria área do conhecimento científico: alguns 

médicos até renomados colocavam em risco a segurança da 

vacina. Então você tinha aspectos científicos, aspectos 

econômicos, aspectos políticos [...] Comerciantes 

portugueses, espíritas, positivistas, republicanos históricos, 

umbandistas, uma série de grupos que acabam confluindo 

nesse momento quando Oswaldo Cruz impõe uma lei de 

obrigação [...] quando se colocou a obrigatoriedade ela se 

materializou nessa revolta que durou uma semana (SOARES 

In: ELECTRON, 2008, n. 13). 
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 Aqui fica evidente o clima caótico em que o Rio de Janeiro se encontrava, mas, 

como o rádio trabalha essencialmente com os sons, a fala deve ser acompanhada por 

elementos de estímulo das sensações descritas pelas palavras. O silêncio deve ser lembrado 

como um desses elementos. Talvez a pouca duração dos programas tenha feito com que os 

produtores optassem por trocar períodos de silêncio por períodos de sonoridade, na 

intenção de aumentar o tempo de conteúdo. Mas, como acabamos de analisar, há vezes em 

que o silêncio transmite com mais eficácia o conteúdo do que os sons. 

 Outro episódio em que o silêncio beneficiaria a transmissão da mensagem é 

“Poluição por metais pesados”, em que o biofísico Olaf Malm revela incertezas científicas 

sobre o uso do mercúrio em vacinas. Se prolongados os momentos de silêncio durante a 

fala, o relato transmitiria melhor a seriedade do assunto e a dificuldade de consenso 

científico. A seguir o trecho: 

O etil mercúrio, que é uma forma orgânica muito tóxica, é 

usado há 80 anos preservando frascos de vacina que tem 

doses múltiplas. É um biocida de vacinas. O problema é que 

o número de vacinas que os bebês recebem muito jovens tem 

aumentado. Ele era oito há algumas décadas e atualmente 

são vinte vacinas. Então alguns países perceberam que a 

dose de mercúrio que esses bebês estão recebendo está muito 

alta. O mercúrio é muito neurotóxico. Associou-se isso com 

autismo e outras desordens neurológicas, e existe uma 

discussão muito grande sobre isso. Estados Unidos e Europa 

pararam de usar mercúrio em vacina, mas os países em 

desenvolvimento ainda usam. Essa é uma questão que 

estamos discutindo, mas não existe comprovação (MALM 

In: ELECTRON, 2008, n. 11). 

 

 Os dois trechos apresentados mostram temas distintos, mas que contêm os mesmos 

sentimentos de tensão e seriedade. Para uma divulgação científica eficaz, é importante 

envolver o ouvinte no assunto e fazê-lo trazer o tema ao seu cotidiano. Em ambos o 

silêncio poderia trazer grandes efeitos interativos. Esse elemento pode trazer claras 

vantagens da divulgação pelo rádio sobre a divulgação escrita, promovendo uma pausa 

para a reflexão individual e absorção de imagens mentais. Além disso, atrairia a atenção do 

ouvinte aos pontos chave, dando-lhe tempo para absorvê-los. 
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4.4 FALA 

  

 Nessa seção vamos explorar o modo como se fala e o que se fala. Abordaremos as 

características técnicas da fala (entonação, ritmo, enunciação, duração, alternância das 

vozes e linguagem) e o formato entrevista usando textos já apresentados, como os de 

Ferraretto (2001), Balsebre (In: MEDITSCH, 2005) e Meditsch (2001), junto às obras A 

arte de entrevistar bem, de Thaís Oyama (2011), e Terra incógnita (2005), coleção 

organizada por Luisa Massarani, Jon Turney e Ildeu de Castro Moreira. Também vamos 

explorar a presença ou ausência de multiplicidade de ideias, contrapontos, reflexões, 

contextualizações, analogias, atualizações e metáforas. O modo de apresentação desses 

elementos e sua quantidade será a base utilizada para julgar se os temas foram bem ou mal 

divulgados. 

 Lage, citado por Oyama (2011), classifica a entrevista em quatro categorias: ritual, 

temática, testemunhal e em profundidade. Os episódios do programa Electron são de 

caráter temático, que é aquele “em que o entrevistado fala sobre um assunto que 

supostamente domina” (OYAMA, 2011, p. 8). As perguntas são previamente estabelecidas 

baseadas nos conhecimentos do participante e têm o objetivo de elucidar acerca do assunto 

central da matéria. Em Electron, a grande maioria é feita com o entrevistado dentro do 

estúdio. Dos dez capítulos analisados, apenas um, “Cérebro”, foi feito via telefone. De 

acordo com uma pesquisa feita pelo Senado Federal em 2007
21

 esse tipo de entrevista é 

muito comum no radiojornalismo: as entrevistas de estúdio ou telefônicas somam 89,5% 

dos programas das radioagências
22

 (SANT’ANNA & SATO In: MOREIRA, 2011, p. 160). 

Como o programa Electron é uma produção do Museu da Vida/Fundação Oswaldo Cruz e 

não da emissora Rádio MEC AM, é classificado como um produto de radioagência.  

 A explicação para essa alta incidência de entrevistas em estúdio está na dispensa de 

repórteres de externa e de grandes aparelhagens para captação. Com isso, são geradas duas 

consequências que carecem da nossa atenção: primeiramente, concentra-se em um único 

profissional as funções de apresentador, locutor e repórter. No caso de Electron, na 

jornalista Luisa Massarani. Em segundo lugar, restringe-se o tema a uma única voz, 

opinião e visão. Dessa maneira, perde-se a possibilidade de “introdução de múltiplos e 

                                                
21 

 Pesquisa publicada pelas Edições Técnicas do Senado Federal e integrante da tese de doutoramento de 

Francisco Sant’Anna e Nelson Sato. 
22 

 Termo presente em Sant’Anna e Sato (IN MOREIRA, 2011, p. 152) que designa o gênero do serviço 

de comunicação institucional de produtoras de notícias terceirizadas por emissoras de rádio. 
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diversos pontos de vista sobre o tema em questão” (SILVA & RANGEL In: MOREIRA, 

2011, p. 183). As contradições são comprometidas, já que podem ser apresentadas de 

forma negativa ou superficial pelo entrevistado que não concorda com elas; isso quando o 

entrevistador chega a apresentá-las.  

 Almeida (In: UFMG, 2008, p.67) explica que o uso de apenas dois interlocutores 

dificulta o processo de pré-produção, pois tem que “escolher um convidado que não tenha 

um ponto de vista tão bitolado no assunto, uma pessoa um pouco mais aberta, que não vai 

levar a mal algum possível questionamento”. Afinal, quando se tem somente um 

entrevistado, é apenas ele quem falará sobre o assunto. Mas além da pré-produção, a fonte 

única pode trazer dificuldade na exploração dos contrapontos.  

Nos programas analisados, apenas em “Biocombustíveis” é introduzida uma 

posição contrária à do especialista. O entrevistado é Marcos Aurélio Vasconcelos de 

Freitas, geógrafo que trabalha com planejamento energético e ambiental, aproveitamento 

de biomassa e desenvolvimento sustentável. Representa a categoria que apoia o 

desenvolvimento de biocombustíveis. Aos quatro minutos do episódio, a jornalista Luisa 

Massarani apresenta uma crítica à atividade e pede a opinião do convidado:  

No cenário internacional há críticas de que os 

biocombustíveis poderiam trazer malefícios à sociedade, já 

que se ocupariam zonas de produção de alimentos e, 

portanto, acarretariam o aumento do preço dos alimentos. 

Qual é a sua posição sobre isso? Quais são os interesses 

políticos que estão por traz dessas críticas? (MASSARANI 

In: ELECTRON, 2008, n. 3). 

 

 A apresentadora abre espaço para uma discussão científica e social, mas, com a 

última pergunta, ela introduz a ideia de que “há interesses políticos envolvidos nas críticas 

contra o uso de biocombustíveis”. Essa questão, no entanto, não é explicada, respondida ou 

refeita. Assim, não se sabe o que o especialista acha sobre o envolvimento político. O 

ouvinte fica sem saber de quem é essa visão (se da jornalista, de críticos internacionais ou 

nacionais), se é ponderada pela comunidade científica nacional e se o entrevistado tem 

alguma opinião formada sobre o assunto. Para a primeira pergunta, o especialista dá seu 

parecer: 

 Em primeiro lugar, a nível internacional, é verdade que em 

algumas áreas a produção de combustíveis a partir da 

biomassa tem gerado uma pressão sobre a área de produção 

de alimentos. Principalmente no que diz respeito ao primeiro 
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mundo. Estados Unidos, principalmente, que tem tentado 

aumentar a entrada de etanol na sua matriz e isso tem levado 

a uma pressão sobre a produção de milho, soja e dendê. Mas 

isso não é verdade para a produção nacional, onde a gente 

tem hoje cerca de sete milhões de hectares plantados com 

cana-de-açúcar. Seria algo pouco menor do que duas vezes o 

Estado do Rio de Janeiro. Mas metade disso não é para a 

produção de biocombustível, é para a produção de açúcar 

(FREITAS In: ELECTRON, 2008, n. 3). 

  

 Vejamos outro exemplo. Logo depois dessa resposta a entrevistadora faz outra 

sobre a problemática social, agora buscando mais um parecer da comunidade científica do 

que apresentando um ponto contrário ao que o convidado defende. Mesmo assim, trazendo 

uma questão polêmica sobre o assunto: 

E a questão social? Têm pessoas que criticam os 

biocombustíveis alertando para as más condições de trabalho 

nas plantações de cana-de-açúcar. Isso ocorre mesmo? 

(MASSARANI In: ELECTRON, 2008, n. 3). 

 

 Esse trecho já foi apresentado como bom exemplo de contextualização do tema 

científico e de uso da música, mas, quando analisamos o seu conteúdo fica evidente o 

problema de indefinição. Em primeiro lugar, dos críticos. Quem são essas pessoas que 

alertam para os problemas sociais? Falam em nome de alguma organização ou categoria? 

Não é dito. E em segundo lugar há a imprecisão das más condições de trabalho, que o 

cientista confirma que existem, mas não explica a que se referem. Eis a resposta do 

entrevistado: 

Historicamente a lavoura de cana tem problemas de inserção 

social, principalmente porque a colheita da cana, para 

necessitar do trabalho humano, precisa pré queimar a cana. 

Agora, isso significa dizer que eles trabalham em situações 

muito difíceis, além de serem boias frias, que trabalham em 

um período e não trabalham em outro... Por outro lado, cada 

vez mais está aumentando a situação de mecanizar a lavoura. 

Isso é bom e ruim. Ruim porque o volume de emprego tende 

a diminuir e aí você tem que encontrar postos de trabalho em 

outras situações (FREITAS In: ELECTRON, 2008, n. 3). 

 

 Em “Dengue” também foi encontrada uma pergunta que apresenta visão 

contestadora do assunto abordado. Nesse episódio, no entanto, a pergunta é respondida de 
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forma concreta, ainda que superficialmente. Vejamos abaixo a pergunta e parte da resposta 

do entrevistado Pedro Lagerblad: 

Uma das estratégias que tem sido pensada para reduzir a 

doença tem sido diminuir a quantidade de mosquitos. Na sua 

opinião, até que ponto é justo eliminar populações de seres 

vivos em benefício de seres humanos? (MASSARANI In: 

ELECTRON, 2008, n. 5). 

Bom, todos os seres vivos comem uns aos outros [...]. E nós 

somos comidos pelos mosquitos. Na verdade eles são os 

nossos predadores. Essa espécie em particular [...] existe em 

ambiente urbano. Na verdade é um controle, num certo 

sentido [os mosquitos] só têm esse número [de indivíduos] 

por nossa causa (LAGERBLAD In; ELECTRON, 2008, n. 

5). 

 

 A partir dos últimos trechos estudados é possível perceber o problema de 

abordagem dos vários lados. As questões críticas, incertas ou polêmicas foram abordadas 

de forma bem menos aprofundada do que questões de conceituação, contextualização 

histórica ou referentes à pesquisa do entrevistado. Nos outros episódios sequer foram 

apresentados questionamentos desse tipo. O uso de fonte única é uma tendência dominante 

nas matérias sobre ciência, segundo Stocking (In: MASSARANI, 2005, p. 165), que 

aponta a importância de múltiplas fontes: 

Se considerarmos que os cientistas algumas vezes sugerem 

incertezas nas descobertas ao oferecer uma interpretação 

diferente para os dados, conclusões ou implicações de seu 

estudo, o próprio fato de os jornalistas citarem um número 

limitado de fontes pode minimizar o grau das incertezas 

científicas relatadas em suas matérias (STOCKING In: 

MASSARANI, 2005, p. 165). 

 

 Outra característica prejudicial para a exploração de diferentes lados e que está 

presente nas entrevistas do programa Electron é a ausência de contato com o ouvinte. 

Meditsch (2001) defende que o ouvinte que participa da comunicação ao entrar em contato 

com as mensagens radiofônicas receberá informações e influenciará quem as emite. Assim, 

o discurso no rádio informativo é determinado tanto por quem o faz quanto por quem o 

ouve (MEDITSCH, 2001, p. 54-55). Nos episódios avaliados não há participação ao vivo e 

durante a comunicação entre entrevistador e entrevistado não há qualquer menção aos 

questionamentos do público.  
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 Pior do que isso, durante a maioria das entrevistas sequer se menciona a presença 

dos ouvintes. As exceções foram os episódios “Poluição por metais pesados” e 

“Biocombustíveis”, onde ela foi muito sutil: no primeiro o entrevistado cumprimenta os 

ouvintes e a entrevistadora, e no segundo o especialista faz uma comparação alegando ser 

para “dar uma ideia para o nosso ouvinte”. O afastamento do receptor pelo emissor 

prejudica a compreensão da mensagem e compromete a tentativa básica da divulgação de 

aproximação da ciência para o cotidiano da população. 

 O perigo desses dois últimos fatores – uso de fonte única e ausência de participação 

do ouvinte - está no que Stocking (In: MASSARANI, 2005) alerta sobre a falta de 

contrapontos. Claro que não podemos atribuir a culpa apenas ao número de participantes, 

mas certamente a participação de pessoas de visões diferentes minimiza esse risco. Em 

Electron, atribui-se ao entrevistado um parecer inquestionável sobre o assunto, que não 

enfrenta réplica nem mesmo da apresentadora. Isso dificulta a comunicação das incertezas 

e contribui para a mistificação da ciência e seu afastamento. Ou seja, é um grande 

obstáculo da divulgação científica que não deveria haver em um programa com esse 

objetivo. Stocking (In: MASSARANI, 2005, p. 167) argumenta que as incertezas devem 

ser sempre exploradas, já que são elementos presentes em todas as áreas do conhecimento: 

A ciência muitas vezes é apresentada na mídia como uma 

busca triunfante da certeza [...] em uma época na qual um 

número crescente de críticos argumenta que boa parte das 

incertezas, simplesmente em virtude da complexidade dos 

sistemas sociais, biológicos e físicos, pode ser irredutível e, 

na verdade, pode não ser passível de ser solucionada 

(STOCKING In: MASSARANI, 2005, p. 167). 

 

 Apesar de o formato de entrevista adotado não abrir espaço para a participação 

pública, a linguagem coloquial escolhida ajudou a minimizar o afastamento. Ela segue a 

norma culta da Língua Portuguesa, sem erros de gramática, gírias ou palavras de baixo 

calão. Os participantes se tratam por “você” e por seus primeiros nomes. Almeida (In: 

UFMG, 2008) afirma que a escolha desse tipo de linguagem se deu com a intenção de criar 

um meio de divulgação científica que levasse em consideração a multiplicidade de 

linguagens, povos e pensamentos que temos pelo Brasil e também para colocar 

apresentador, pesquisador e ouvintes em um mesmo patamar: “no caso da ciência em 

particular, essa autoridade [do cientista] já está muito alta. Essa ‘autoridade’, o ‘cientista 

que veio aqui falar’, já faz parte da cobertura, do jornalismo científico”. Portanto, o 
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programa procurou trazer o universo dos cientistas para mais perto do público não 

especializado através da linguagem. 

 Outro elemento importante para a divulgação científica é a analogia. O processo de 

transferência de informação de um particular para outro pode ser a maneira mais fácil e 

eficaz de explicar termos desconhecidos. Relembrando o que Vieira (1999, p.18) afirma 

sobre seu uso, temos que “a analogia é um elemento essencial na linguagem de divulgação 

científica, o que torna concretos conceitos abstratos e dá ao leitor uma base de 

comparação”. Zamboni (2001, p. 89) também fala do elemento no texto, enfatizando sua 

importância na comunicação com o público leigo: 

O discurso da divulgação científica deve dispensar a 

linguagem esotérica exigida pelo discurso científico 

preparado por e para especialistas e abrir-se para o emprego 

de analogias, aproximações, comparações. Simplificações – 

recursos que contribuem para corporificar um estilo que vai 

se constituir como marca da atividade de vulgarização 

discursiva (ZAMBONI, 2001, p.89). 

 

 Em Electron encontramos exemplos nos episódios “Biocombustíveis” e “Poluição 

por metais pesados”. Considerando que “Dinossauros e outros bichos pré-históricos”, 

“Vida extra-terrestre”, “Anti-matéria” e “Cérebro” também falam de objetos fora do nosso 

cotidiano, “Dengue” e “Línguas indígenas” são temas difíceis de visualizar e “Oswaldo 

Cruz” repercute um momento passado, a incidência de dois capítulos com analogias foi 

bastante baixa. Se levarmos em conta o que Vieira (1999) diz sobre as analogias serem 

essenciais e as melhores serem as que aproximam os conceitos científicos dos fenômenos 

do dia a dia, todos os episódios deveriam apresentá-las. O trecho com comparação em 

“Biocombustíveis” já foi citado quanto aos problemas de apresentação de contrapontos. 

Falando sobre a extensão da lavoura nacional de cana-de-açúcar, o entrevistado diz que 

“seria algo pouco menor do que duas vezes o Estado do Rio de Janeiro” (FREITAS In: 

ELECTRON, 2008, n. 3). 

 Em “Poluição por metais pesados”, o entrevistado se vale da aproximação com o 

cotidiano ao conceituar os metais pesados: “todo mundo lembra da tabela periódica, né? 

[...] Os metais pesados são aqueles que estão na parte de baixo e no centro” (MALM, 2008, 

n. 15). Apesar de se tratar de comparações, não são usadas para explicar os termos 

científicos e nem trazer os temas abstratos da ciência para um universo mais próximo do 

ouvinte, como deve ocorrer, segundo Vieira (1999) e Zamboni (2001). Dessa maneira, as 
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analogias se fizeram pouco presentes no programa Electron, que poderia ter se beneficiado 

muito mais delas para explicar os temas a que se propôs. 

 O último aspecto importante da fala a ser abordado é o modo de explicação dos 

termos. Aqui veremos que todos os pontos negativos da fala apontados anteriormente 

podem ser amenizados se o texto for bem elaborado. O primeiro fato que concretiza isso é 

o de que não foram todos os episódios que apresentaram termos técnicos. Isso mostra que 

no processo de produção do texto radiofônico já foram escolhidos conceitos assimiláveis 

pelo público leigo. Os entrevistados já tinham consciência de que os ouvintes se tratavam 

do grande público (relembrando a conceituação de Malavoy) e procuraram fugir dos 

jargões e trazer suas respostas em termos simples. Além disso, nos episódios em que havia 

termos técnicos ou jargões, o entendimento não foi comprometido, pois eles vieram 

acompanhados de sinônimos conhecidos ou dentro de um contexto explicativo. Um bom 

exemplo está no trecho a seguir, encontrado no capítulo “Poluição por metais pesados”: 

De fato o etil-mercúrio, que é uma forma orgânica muito 

tóxica do mercúrio (as formas orgânicas do mercúrio são 

muito tóxicas), é usado já há 80 anos preservando frascos de 

vacina que tem doses múltiplas, em que a seringa precisa 

entrar novamente no frasco e pode contaminá-lo. Ele é um 

preservante, um biocida
23

 de vacinas (MALM, 2008, n. 15).  

  

 O termo “biocida” não é explicado, mas vem acompanhado tanto por um sinônimo 

(“preservante”), mesmo que não muito preciso, quanto por um contexto explicativo 

(“usado já há 80 anos preservando frascos”). Nesse trecho também observamos as 

explicações dos termos etil-mercúrio e vacina de doses múltiplas através de conceitos de 

fácil entendimento por um público leigo. Quanto aos termos técnicos da voz, todos os 

entrevistados tinham boa dicção, fluência e entonação. O fato de quase todos serem 

homens, à exceção de Ruth Monserrat no episódio “Línguas indígenas”, resultou em uma 

conversa dinâmica e sonoricamente agradável, pois alternavam com o timbre feminino da 

apresentadora.  

 A duração tanto das perguntas quanto das respostas a cada questão foi 

aproximadamente a mesma: de quatro a seis segundos para as perguntas e de quinze a vinte 

segundos para as respostas. Aqui cabe uma ressalva: em alguns casos a apresentadora se 

enrolou no texto, quebrando o ritmo da fala e consequentemente passando à resposta do 

especialista a responsabilidade de retomar o ritmo perdido. Isso foi percebido nos 
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episódios “Línguas indígenas”, “Oswaldo Cruz” e “Aves marinhas”. Um trabalho de 

edição de áudio nessas partes poderia retirar esse problema sem prejudicar o tom coloquial 

da entrevista. 

 Pudemos perceber nesse capítulo a quantidade de elementos existentes na 

linguagem radiofônica, a importância de cada um deles para a divulgação científica e como 

eles poderiam trabalhar em conjunto dentro de um programa sobre ciência. A música, os 

efeitos sonoros, o silêncio, a maneira de falar, o conteúdo e as vozes envolvidas foram os 

pontos abordados, mas é certo que os itens encontrados em Electron não são os únicos que 

compõe a linguagem do rádio. No entanto, são os itens básicos para se obter uma 

divulgação de qualidade no veículo e permitir uma exploração muito ampla de ritmos, 

sentimentos, informações e sensações.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve o objetivo de analisar se o rádio convencional é um veículo de 

informação eficiente para a divulgação científica. A partir desse estudo pudemos perceber 

que o veículo tem total capacidade de fazê-lo de forma eficaz, pois possui todos os 

elementos necessários para tal. Além do texto explicativo, baseado na fala, o rádio permite 

a utilização de elementos não verbais (música, efeitos sonoros, silêncio) para ambientar, 

sensibilizar e intensificar sensações pertinentes a temas científicos. A ciência pode assim 

ser entendida, compreendida e refletida, alcançando o objetivo central dos divulgadores. 

Com nossa análise notamos que o trabalho conjunto de texto, música e efeitos sonoros 

aproxima os ouvintes das notícias e os permite aplicar os termos científicos ao que lhes for 

familiar no cotidiano. Já o silêncio, os dá espaço para refletir sobre os assuntos e preencher 

o espaço silencioso com imagens mentais. 

Aliás, a abertura que o rádio dá à criação de imagens mentais é um grande diferencial 

com relação aos outros meios de informação. Claro que também se tem possibilidade para 

tal feito no jornalismo impresso e na literatura, mas o rádio traz a voz e os elementos não 

verbais como estimuladores e intensificadores desse processo. Mazzonetto e outros autores 

(2005) consideram que, para a divulgação científica, o fato de o rádio não poder mostrar 

imagens é uma vantagem, pois facilita a abordagem de temas complicados de apresentar 

graficamente. É certo que alguns temas necessitam mais de representação visual do que 

outros, e muitos assuntos científicos podem ser vistos, fotografados e reproduzidos de 

maneira fiel, mas até esses encontram um bom lugar no rádio, pois são apresentados aos 

ouvintes pela fala dos participantes que os dominam bem. 

Já os temas abstratos, impossíveis de visualizar ou teóricos, por vezes requerem 

representação visual extremamente complicada, o que gasta tempo de produção e dinheiro, 

ou de muito empobrecida e às vezes até equivocada. A produção radiofônica se torna uma 

alternativa mais segura e barata. Mas não é só para os produtores que a falta de imagens 

traz vantagens. O estímulo ao imaginário do ouvinte permite que ele visualize os elementos 

da maneira que lhe for mais compreensível. Por exemplo: no rádio, a descrição de um 

dinossauro que possuía penas nas asas obriga o ouvinte a participar da construção desse, 

mesmo que de forma imaginativa.  

Da mesma maneira, dá maior liberdade ao cientista para explicar ideias científicas 

sem a distração das representações gráficas. Deborah Cohen, produtora da BBC Radio 
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Science, diz: “muitas vezes, o pesquisador pode contar a história da descoberta de forma 

mais simples sem a distração das fotos”
24

 (MAZZONETTO et alli, 2005, p. 2005, p. 30).  

O rádio também se torna palco para a aproximação dos cientistas com o público 

leigo, e, mais importante, um lugar para trocas. O imediatismo do veículo e a facilidade de 

participação (por telefone, por exemplo), permitem que a interação seja quase instantânea, 

as dúvidas facilmente retiradas e a troca de opiniões valorizada. Essa é outra grande 

vantagem que o rádio detém frente à televisão, literatura ou jornalismo impresso. A 

internet é o veículo que mais facilmente permite esse recurso, mas ainda está em 

desvantagem com o rádio, pois os comentários em matérias virtuais precisam muitas vezes 

ser aprovados para publicação, lidos e então respondidos no momento em que for mais 

conveniente para o autor. No rádio, o contato entre ouvintes e participantes é imediato. 

Não só as explicações e as opiniões são trocadas mais facilmente, como também o 

envolvimento no cotidiano de cientistas e comunidade. O rádio permite adentrar as portas 

de um laboratório, campo de estudo, palestra, ou qualquer outro ambiente comum ao 

cientista, mas muitas vezes alheio a outros profissionais. E conhecer o dia a dia de quem 

trabalha diretamente com a ciência é um bom meio para entender a ciência em si. Ao 

contar o seu envolvimento no processo científico, o cientista ajuda o ouvinte a sentir as 

sensações que ele mesmo sentiu durante seu trabalho; divide experiências, indagações e 

mudanças que nem sempre são apresentadas nos papers científicos e muito menos em 

notícias jornalísticas sobre ciência. 

Outro ponto interessante é o fato de o rádio ser o meio de comunicação que está 

presente em vários momentos do dia de uma pessoa. Diferentemente da internet, do jornal 

e da televisão, é comum encontrar o aparelho de rádio ligado enquanto o ouvinte está 

fazendo outras coisas. Se nele estiver se falando de ciência de maneira compreensível, essa 

acabará sendo trazida para o cotidiano do ouvinte. Diminuir o abismo existente entre 

comunidade científica e população é, como vimos, um dos maiores alvos da divulgação 

científica. 

Através do que estudamos sobre as propriedades do rádio, podemos atestar que esse 

veículo é absolutamente capaz de permitir boa divulgação. Um local onde cientistas ouvem 

o que pensa a sociedade e onde população pode entender mais sobre o universo da ciência 

é algo que está em falta em nossa sociedade. No campo da comunicação, principalmente 
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  Tradução da autora: “often the researcher can tell the story of the discovery more simply without the 

distraction of the pictures”. 
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no Brasil, muito pouco existe sobre divulgação científica via rádio. Percebemos que são 

poucas as iniciativas que já surgiram, e menos ainda as que estão em vigor. Se 

compararmos o número de programas de ciência no rádio com o número de revistas 

especializadas, programas de televisão ou portais da internet, desconfiamos que iríamos 

ver uma desvantagem numérica do veículo, que não tem desvantagens técnicas para a 

atividade.  

Pelo contrário, apresenta vantagens em alguns aspectos específicos. A primeira delas 

é a facilidade de acesso: pela transmissão por frequências ondulatórias e a utilização do 

transistor, o rádio pode alcançar regiões onde outras tecnologias precisariam de muitos 

recursos para chegar. Aqui vemos a outra vantagem: baixo custo da produção de um 

produto dinâmico, interativo e acessível. O rádio não só tem os elementos necessários para 

se tornar um instrumento de divulgação de ciência como tem para se tornar o principal 

instrumento de divulgação de ciência. 

Nesse trabalho, o programa Electron representou a possibilidade de divulgar ciência 

através do rádio convencional. Analisamos as falas, as músicas, os efeitos sonoros e o 

silêncio. Encontramos falas explicativas, questionamentos públicos e elementos da cultura 

popular brasileira e notamos que eles podem se unir de forma eficaz nos programas 

radiofônicos sobre ciência. Também percebemos que alguns elementos não foram bem 

trabalhados e que houve pouco espaço para a interação com o ouvinte. Pelo que 

entendemos, a intimidade é o maior diferencial que o rádio apresenta. 

No tom descontraído de Electron vimos que a ciência não necessitou de formalidades 

para ser abordada, o que ajudou na aproximação com o público leigo. A participação dos 

cientistas convidados também trabalhou nessa direção. A coloquialidade, juventude e 

descontração da voz dos entrevistados aproximou essas figuras de quem as ouviu. Até 

mesmo eventuais vícios de linguagem, gagueiras e digressões fizeram com que os 

cientistas pudessem ser identificados como membros parecidos com os ouvintes. Assim, 

vemos que o rádio pode tirar proveito até mesmo desses ruídos, desde que apresentados de 

forma moderada e cuidadosa para não atrapalhar o entendimento do assunto. 

Consideramos que, como iniciativa, o programa Electron afirmou a capacidade do 

rádio de divulgar ciência. Como exemplo de como isso pode ser feito, mostrou pontos 

positivos e pontos negativos e foi parcialmente bem sucedido. Evidenciou a possibilidade 

de fazê-lo de forma descontraída, clara e dinâmica, unindo a elementos da cultura popular, 



62 

 

 

folclóricas e cotidianas. Mas falhou na exploração aprofundada dos elementos da 

linguagem radiofônica e das necessidades de um ouvinte de divulgação científica.  

Faltaram elementos importantes como o contato entre cientistas e ouvintes, 

multiplicidade de pareceres sobre um mesmo assunto, exploração do silêncio e de melodias 

musicais. A música foi usada nos episódios apenas se considerando a letra, como extensão 

da fala dos participantes ou como exemplo de que o que está sendo falado também 

apareceu em peças artísticas. Mas tanto Ferraretto (2001) quanto Balsebre (In: 

MEDITSCH, 2005) afirmam que a música tem muito mais potencial do que isso. A 

melodia, a harmonia e a instrumentação de uma canção podem auxiliar na ambientação, 

exploração de sensações e do imaginário dos ouvintes. Isso não foi encontrado nos 

episódios de Electron analisados para esse trabalho.  

Dessa maneira, o período de pesquisa que gerou esse trabalho mostrou que a 

divulgação científica via rádio requer mais recursos do que o programa apresentou, e do 

que acreditávamos que era preciso. Durante esse processo também pudemos conhecer mais 

sobre a trajetória da divulgação científica pelos meios de comunicação nacionais, suas 

influências internacionais e sua importância social e política para nosso povo. Vimos que 

os brasileiros sentem falta de mais informações científicas e que o rádio é um veículo com 

total poder de transmití-las. Concluimos nosso trabalho revelando o prazer de ter estudado 

esse tema e a relevância que acreditamos ter para o campo da comunicação, pois quanto 

mais estudos dessa natureza existirem, mais trocas intelectuais poderão ser feitas para o 

engrandecimento da divulgação científica brasileira e melhor uso das capacidades do rádio. 
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