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PALAVRA  

...Sim SENHOR, tudo o que queira, mas são as palavras as 
que contam, as que sobem, as que baixam. Prosterno-me 
diante delas... Amo-as, uno-me a elas, persigo-as, mordo-as, 
derreto-as... Amo tanto as palavras... As inesperadas... As que 
avidamente a gente espera, espreita até que de repente 
caem... Vocábulos amados... Brilham como pedras coloridas, 
saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, 
orvalho... Persigo algumas palavras... São tão belas que quero 
colocá-las todas em meu poema... Agarro-as no vôo, quando 
vão zumbindo, e capturo-as, limpo-as, aparo-as, preparo-me 
diante do prato, sinto-as cristalinas, vibrantes, ebúrneas, 
vegetais, oleosas, como frutas, como algas, como ágatas, 
como azeitonas... E então as revolvo, agito-as, bebo-as, sugo-
as, trituro-as, adorno-as, liberto-as... Deixo-as como 
estalactites em meu poema, como pedacinhos de madeira 
polida, como carvão, como restos de carvão, como restos de 
naufrágio, presentes da onda... Tudo está na palavra... Uma 
idéia inteira muda porque uma palavra mudou de lugar ou 
porque outra se sentou como uma rainha dentro de uma frase 
que não a esperava e que a obedeceu... Têm sombra, 
transparência, peso, plumas, pêlos, têm tudo o que se lhes foi 
agregando de tanto vagar pelo rio, de tanto transmigrar de 
pátria, de tanto ser raízes... São antiqüíssimas e 
recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas 
desabrochada... Que bom idioma o meu, que boa língua 
herdamos dos conquistadores torvos... Estes andavam a 
passos largos pelas tremendas cordilheiras, pelas Américas 
encrespadas, buscando batatas, butifarras, feijõezinhos, 
tabaco negro, ouro, milho, ovos fritos, com aquele apetite 
voraz que nunca mais se viu no mundo... 
Tragavam tudo: religiões, pirâmides, tribos, idolatrias iguais às 
que eles traziam em suas grandes bolsas... Por onde 
passavam a terra ficava arrasada... Mas caíam das botas dos 
bárbaros, das bordas, dos elmos, das ferraduras, como 
pedrinhas, as palavras, as palavras luminosas que 
permaneceram aqui resplandecentes... o idioma. Saímos 
perdendo... Saímos ganhando... Levaram o ouro e nos 
deixaram o ouro... Levaram tudo e nos deixaram 
tudo...Deixaram-nos as palavras. 

(NERUDA, P. Confesso que vivi . 11. ed. Rio de Janeiro: 
Difel,1980). 
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A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO GÊNE RO 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

 

RESUMO 

 

 
A presente dissertação constitui um relato de investigação científica por mim 
desenvolvida no Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, com o 
propósito de analisar a constituição e o funcionamento do discurso do gênero 
divulgação científica, levando em consideração o papel desempenhado pelo 
divulgador na constituição desse discurso. O corpus para tal investigação é 
constituído por 12 (textos) de divulgação científica, produzidos e assinados pelo 
Prof. José Luiz Fiorin e publicados na revista Língua Portuguesa, da Editora 
Segmento. Trata-se de um estudo que apresenta, no primeiro momento, uma 
discussão a respeito da natureza e funcionalidade dos gêneros, na perspectiva 
dialógica da linguagem. No segundo momento, caracteriza o discurso da divulgação 
científica como um gênero do discurso, tomando por base os postulados 
bakhtinianos, e aborda o papel desempenhado pelo divulgador como aquele que 
estabelece, no jogo interativo de linguagem, a mediação do outro (discurso da 
ciência) ao universo do outro (público não especialista) (CAMPOS, 2006). Analisa, 
no terceiro momento, o funcionamento do discurso da divulgação científica, a partir 
de algumas categorias propostas por Leibruder (2003), além de observar o 
fenômeno da heterogeneidade discursiva constante desse projeto discursivo, com 
base nos estudos de Authier-Revuz (1982, 1990 e 1998). Tal estudo me permitiu 
defender a tese de que a divulgação científica, enquanto gênero discursivo, resulta 
de um gesto de interpretação, operado na ordem do deslocamento, caracterizado 
não somente como reformulação do discurso científico, mas também como 
formulação de um novo discurso.    
 
 
Palavras-chave: Gênero discursivo. Divulgação científica. Mediação. Deslocamento. 
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THE DISCURSIVE CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF THE SCIENTIFIC 

DISSEMINATION GENRE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation constitutes a scientific dissemination report done  by me 
in the Liberal Arts Masters: Languages and Representations, with a purpose of 
analyzing the discursive constitution and the functioning of the scientific 
dissemination genre, taking into account the rule performed by the disseminator 
in the constitution of this discourse. The corpus for such investigation is 
constituted is by 12 (texts) of scientific dissemination, produced and signed by 
José Luiz Fiorin and published in the magazine Portuguese Language, of 
Segmento Publishing Company. It’s a study that presents, at the first moment, a 
discussion about the nature and functionality of the genres, in the language 
dialogical perspective. At a second moment, it features the scientific 
dissemination discourse, as a discursive genre, having as a basis the principles of 
Bakhtin, and it approaches the rule performed by the disseminator, as the one 
who establishes, in the interactive game, the one of the language, the mediation 
of the other (science discourse) to the universe of the other (not specialized 
public) (CAMPOS, 2006). It analyzes at a third moment, the discursive functioning 
of the scientific dissemination, from some categories purposed by Leibruder 
(2003), besides observing the discursive heterogeneity phenomenon that makes 
part of this discursive project, according to the studies of Authier-Revuz (1982, 
1990, 1998). Such study allowed me defending this thesis, in which the scientific 
dissemination, as a discursive genre, it results of a gesture interpretation, 
operated in the order of the dislocation, characterized not only as a reformulation 
of scientific discourse, but also as a formulation of a new discourse. 
 
Keywords: Discursive genre. Scientific dissemination. Dislocation. Mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A noção de gênero discursivo, retomado das antigas retórica e poética, bem 

como as análises de gêneros diversos têm sido objeto de reflexão e estudo de 

inúmeras escolas e vertentes teóricas. Dentre os diversos estudiosos, dos mais 

diversos campos do saber, que vai desde a nova retórica até a abordagem 

sistêmico-funcional, da linguística de corpus até a reflexão bakhtiniana, passando 

pelos críticos literários, retóricos, sociólogos, cientistas cognitivistas, linguistas 

computacionais, professores, analistas do discurso, comunicadores, dentre tantos 

outros, o estudo dos gêneros foi uma constante temática que interessou aos antigos 

e tem atravessado, ao longo dos tempos, as preocupações, principalmente, dos 

estudiosos da linguagem (ROJO, 2008). 

 

O estudo dos gêneros textuais não é novo e, no Ocidente, já tem pelo 
menos vinte e cinco séculos, se considerarmos que sua observação 
sistemática iniciou-se em Platão. O que hoje se tem é uma nova visão do 
mesmo tema. Seria gritante ingenuidade histórica imaginar que foi os 
últimos decênios do século XX que se descobriu e iniciou o estudo dos 
gêneros textuais. Portanto, uma dificuldade natural no tratamento desse 
tema acha-se na abundância e diversidade das fontes e perspectivas de 
análise. Não é possível realizar aqui um levantamento sequer das 
perspectivas teóricas atuais (MARCUSCHI, 2008, p. 147). 

 

Este trabalho também se insere nesse grupo que objetiva se debruçar sobre o 

estudo dos gêneros. Dentre a infinidade de gêneros que estão em circulação na 

sociedade e que produzimos cotidianamente, na medida em que diversas são 

nossas atividades de linguagem, esta dissertação terá como objeto de estudo o 

gênero Divulgação Científica (desde já abreviada DC).  

Quando refletimos sobre a DC, surge a necessidade de refletir também sobre 

uma questão que envolve o papel da ciência da forma como ela se apresenta hoje, 

num debate que não leve em conta tão somente a produção do conhecimento 

científico, mas também a sua transmissão e a sua reprodução.  

 Fica difícil dissociar, com base em alguns autores, a produção do 

conhecimento científico de sua circulação e transmissão. Dessa forma, Orlandi 

(2001) afirma que os sentidos investidos neste modo de produção da ciência 

envolvem, tanto a indissociabilidade entre ciência, tecnologia e administração, 

quanto o deslocamento, através do discurso da DC, do conhecimento científico para 
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a informação científica, processo este que faz circular o saber/ciência de maneira 

singular.  

 Meu objetivo nessa investigação é analisar a constituição e o funcionamento 

do discurso do gênero DC, levando em consideração o papel desempenhado pelo 

divulgador na constituição desse discurso. Especificamente, viso a: i) discutir a 

concepção de gênero discursivo, tomando como aporte teórico a concepção 

dialógica da linguagem; ii) caracterizar a DC como gênero discursivo, na perspectiva 

bakhtiniana; iii) analisar o papel do divulgador enquanto aquele que fala pelo outro e 

para o outro e iv) caracterizar o discurso de DC, analisando as categorias utilizadas 

pelo divulgador que marcam sua heterogeneidade enunciativo-discursiva. 

 No gênero DC, acredito haver muito mais um trabalho de formulação 

discursiva (do que de reformulação da linguagem, como muitos estudiosos 

acreditam), onde, através de um gesto de interpretação, o discurso é deslocado da 

instância científica para a instância da divulgação/informação, constituindo assim, 

um novo discurso, já que, nesse processo, não se deve deixar de levar em 

consideração as condições de produção desse discurso que são diferentes das do 

discurso científico, os interlocutores são diferentes, as finalidades ideológico-

discursivas são outras, dentre outros fatores.  

 Para empreender a análise que me propus do material de DC, instituí um 

corpus a partir de 12 (doze) textos de DC produzidos e assinados pelo Prof. Dr. José 

Luiz Fiorin, publicados na revista Língua Portuguesa, da Editora Segmento. 

 Metodologicamente falando, essa investigação apresenta uma abordagem 

qualitativa, focando as características e a natureza do problema que procura 

estudar, analisando os resultados de forma descritiva. 

A dissertação apresenta seu desenvolvimento organizado na seguinte 

estrutura: no capítulo II, traço uma discussão a respeito da natureza e funcionalidade 

dos gêneros do discurso, apresentando, de início, alguns esclarecimentos sobre as 

noções de enunciado, língua, discurso, texto, dialogismo e sujeito, tomando como 

principal referencial teórico os postulados do pensador russo Mikhail Bakhtin. No 

capítulo III, caracterizo o discurso da DC como gênero discursivo, apresentando 

como esse gênero é constituído: resultado da fusão de dois outros domínios 

discursivos (o científico e o jornalístico), discutindo ainda o papel desempenhado 

pelo divulgador como aquele que estabelece, no jogo interativo de linguagem, a 

mediação do outro (discurso da ciência) ao universo do outro (público não 
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especialista), como postula Campos (2006). No capítulo III, meu empreendimento é 

justificar a concepção que adoto no trabalho, de encarar a DC como uma atividade 

de formulação de um discurso novo (e não uma reformulação do discurso da ciência, 

como é defendido por muitos estudiosos), buscando apoio nos estudos de Zamboni 

(1997). Para isso, caracterizo o discurso de DC a partir, principalmente, de algumas 

categorias apresentadas por Leibruder (2003) e a partir do fenômeno da 

heterogeneidade discursiva, na perspectiva de Authier-Revuz (1982, 1990, 1998). 

Por fim, apresento as considerações finais acerca do trabalho e as referências que 

fizeram parte do estudo e que podem ajudar nas pesquisas a serem realizadas 

acerca do tema aqui discutido. Ressalto que os textos que compõem o corpus da 

investigação encontram-se nos anexos, no final desta dissertação. 
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2 OS GÊNEROS DISCURSIVOS NA PERSPECTIVA DIALÓGICA D A LINGUAGEM 

 

 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros.  
Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 

 interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor.  
Mas como se define o locutor? Com efeito, se a palavra não lhe 

 pertence totalmente, uma vez que ela se situa numa espécie  
de zona fronteiriça,cabe-lhe contudo uma boa metade. 

Mikhail Bakhtin 
 

 

O termo gênero, usado no âmbito dos estudos linguísticos, está fortemente 

relacionado aos estudos desenvolvidos pelo pensador russo Mikhail Bakhtin. Dessa 

forma, apresentar a noção de gênero, na perspectiva do Círculo de Bakhtin1, exige-

nos que tenhamos clareza e compreensão a respeito de alguns conceitos nucleares 

que alicerçam tal noção. Por isso, na intenção de apreender e contextualizar a 

discussão que proponho neste trabalho, na perspectiva dialógica, sócio-histórica e 

ideológica da língua(gem), acionarei, preliminarmente, uma reflexão breve sobre os 

conceitos de enunciado, língua, discurso, texto, dialogismo e sujeito, conceitos 

esses que julgo basilares para se entender a noção de gênero, na perspectiva 

bakhtiniana. A minha intenção em discutir tais temas se pauta no preceito de que, 

para Bakhtin, além de linguagem e sujeito se implicarem mutuamente, todos estão 

interligados e estabelecem uma relação de dependência mútua.  

Na crença do teórico russo, não é possível a desvinculação da personalidade 

do indivíduo da língua (discurso), uma vez que “a atividade mental, suas motivações 

subjetivas, suas intenções, seus desígnios conscientemente estilísticos, não existem 

fora de sua materialização objetiva na língua” (BAKHTIN, 1992, p. 188). Com isso, é 

possível afirmar, de imediato, que a língua não é vista como sistema abstrato de 

signos e, tampouco, como a expressão do pensamento individual.  

Portanto, na sequência deste capítulo, minha intenção é discutir as noções de 

enunciado, língua, discurso, texto, dialogismo e sujeito para, a partir desse alicerce 

posto, conceituar os gêneros discursivos, na perspectiva dialógica da linguagem.  

                                                 
1 Círculo de Bakhtin é a denominação pelos pesquisadores ao grupo de intelectuais russos que se 
reunia regularmente no período de 1919 a 1974, dentre os quais fizeram parte Bakhtin, Voloshinov e 
Medvedev. Bakhtin faleceu em 1975, Voloshinov, na década de 1920 e Medvedev, provavelmente, na 
década de 1940. 
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2.1  Enunciado 

 

 

  A ideia de que o uso da língua se efetua em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, “proferidos” pelos participantes de uma ou outra esfera 

da atividade humana; que o enunciado é irrepetível, tendo em vista que é um evento 

único (pode somente ser citado); que o enunciado é a unidade real da comunicação 

discursiva, já que o discurso só tem possibilidade de existir na forma de enunciados 

e que o estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva permite 

compreender de uma maneira mais correta a natureza das unidades da língua (a 

palavra e a oração, por exemplo), faz parte das afirmações feitas por Bakhtin no 

texto Os gêneros do discurso (2003a). Em outro manuscrito, O problema do texto na 

lingüística, na filosofia e em outras ciências humanas, há a afirmação de que “a 

língua, a palavra são quase tudo na vida humana” (BAKHTIN, 2003b, p. 324).  

  O enunciado é visto por Bakhtin como a unidade da comunicação discursiva. 

Cada enunciado constitui um novo acontecimento, um evento único e irrepetível da 

comunicação discursiva. Ele só pode ser citado e não repetido, pois, nesse caso, 

constitui-se como um novo acontecimento. O enunciado nasce na inter-relação 

discursiva, por isso que não pode ser nem o primeiro nem o último, pois já é 

resposta a outros enunciados, ou seja, surge como sua réplica.  

 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado 
momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares e fios 
dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um 
dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 
diálogo social (BAKHTIN, 1993b, p. 86). 

  

 Nesse momento da discussão, julgo pertinente estabelecer a distinção entre 

frase e enunciado: a frase é uma unidade da língua e o enunciado é a manifestação 

concreta da frase (frase + sua enunciação em um contexto = enunciado). A frase é 

reiterável, pois é vista como unidade da língua formada a partir dos princípios da 

gramática (estrutura lexical e sintática) e está suscetível a um número ilimitado de 

realizações, enquanto que o enunciado é o fragmento do discurso, é sempre único, 

pois diferente a cada enunciação da frase. Na perspectiva de Ducrot (1987), no 

âmbito da semântica argumentativa, a frase é concebida como uma entidade 

linguística abstrata, do domínio da gramática, idêntica a si mesma em suas diversas 
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ocorrências; já o enunciado é visto como a ocorrência particular, a realização hic et 

nunc de uma frase, o objeto produzido pelo locutor ao ter escolhido empregar uma 

frase. 

 Diante disso, observo que a concepção bakhtiniana de enunciado não pode 

ser a frase enunciada, que se constituiria em partes textuais enunciadas, mas trata-

se de uma unidade mais complexa que transcende os limites do próprio texto, 

quando este é tratado apenas sob o prisma da língua e de sua organização textual. 

Na teoria de Bakhtin, os romances, as crônicas, as saudações, as cartas, as 

conversas de salão etc., são considerados exemplos de enunciado. Porém, tomando 

como um a priori a ideia de que todo enunciado constitui-se a partir de outros 

enunciados (tanto os já-ditos como os previstos), muitos deles atravessam as 

fronteiras do enunciado, concretizando-se nos diversos modos de citação do 

discurso do outro (os enunciados no enunciado). “O autor de uma obra literária 

(romance) cria uma obra (enunciado) de discurso único e integral. Mas ele a cria a 

partir de enunciados heterogêneos, como que alheios” (BAKHTIN, 2003b, p. 321).  

 Fica perceptível, diante dessas considerações, que o enunciado deve ser 

considerado interligado à situação social (imediata e ampla) em que é produzido e 

está inserido. Isto é, o enunciado não pode ser compreendido dissociado das 

relações sociais que o suscitaram, pois o “discurso”, como fenômeno de 

comunicação social, é determinado por tais relações.  

 

Um enunciado isolado e concreto sempre é dado num contexto cultural e 
semântico-axiológico (científico, artístico, político etc.) ou no contexto de 
uma situação isolada da vida privada; apenas nesses contextos o 
enunciado isolado é vivo e compreensível: ele é verdadeiro ou falso, belo 
ou disforme, sincero ou malicioso, franco, cínico, autoritário e assim por 
diante (BAKHTIN, 1993a, p. 46). 

 

Isso significa dizer que essa noção de enunciado como um todo de sentido não se 

limita apenas a sua dimensão linguística, mas concebe a situação social (ou 

dimensão extraverbal) como elemento constitutivo. Portanto, o enunciado 

bakhtiniano “não é a frase ou a oração enunciada, mas, se quisermos manter uma 

analogia, o texto enunciado (texto + situação social de interação = enunciado)” 

(RODRIGUES, 2005, p. 162). 
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2.2  Língua 

 

 

  O conceito de língua, que está no escopo da filosofia da linguagem, da 

gramática e da linguística, ou de modo amplo, nos estudos da linguagem, apresenta 

recortes (linguagem, língua, fala, discurso etc.) e respostas (conceitos) diversos 

nessas áreas. Na abordagem deste trabalho, portanto, encará-la-ei na perspectiva 

bakhtiniana.  

  Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem (1992), na tentativa de 

conceber a noção de língua e compreender sua realidade fundamental, bem como 

seu modo de existência, afirma que a língua deve ser entendida  

 

“como um fenômeno social da interação verbal, realizada pela enunciação 
(enunciado) ou enunciações (enunciados)”, e “não constituída por um 
sistema abstrato de formas lingüísticas [língua como sistema de formas – 
objetivismo abstrato] nem pela enunciação monológica isolada [língua 
como expressão de uma consciência individual – subjetivismo 
individualista], nem pelo ato psicofisiológico de sua produção [atividade 
mental]” (BAKHTIN, 1992, p. 123, grifos do autor). 

 

  Para o pensador russo, a língua é uma atividade essencialmente social dada 

as condições inquestionáveis de comunicação entre os falantes. “A língua vive e 

evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema lingüístico 

abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN, 

1992, p. 124). Nega, portanto, o objetivismo abstrato, que não aceitava a capacidade 

de as línguas evoluírem através do tempo, tampouco que a mesma só pode ser 

compreendida no seu processo real de uso. Nega, também, o subjetivismo 

individualista, que assume ser o indivíduo o centro de estudo da linguagem, como se 

não sofresse influências significativas do contexto que vivencia, direcionando sua 

fala para um outro.  

  Diante dessa constatação, é possível concluir que, na concepção do autor, a 

interação verbal social constitui a realidade fundamental da língua e seu modo de 

existência encontra-se atrelado à comunicação discursiva concreta (concernente à 

vida cotidiana, da arte, da ciência etc.), vinculada, por conseguinte, a uma situação 

social imediata e ampla. 
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2.3 Discurso 

 

 

Com base em Rodrigues (2005), é possível observar que parece haver, de 

certa forma, uma indefinição teórica ou uma flutuação terminológica em torno da 

conceituação dos termos língua e discurso. A pergunta é: são termos 

intercambiáveis ou conceitualmente distintos? A pergunta se justifica porque há 

situações no Círculo em que os termos língua e discurso são intercambiáveis e 

outras vezes são tidos como conceitos teóricos distintos. Há, em outros textos, a 

opção pelo termo discurso, cuja conceituação diferencia-se da noção de língua 

como sistema de formas. É no livro Problemas da poética de Dostoiévski que se 

pode encontrar explicitada a distinção entre língua e discurso:  

 

Intitulamos este capítulo ‘O discurso em Dostoiévski’ porque temos em 
vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e viva e não 
a língua como objeto da lingüística, obtido por meio de uma abstração 
absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta 
do discurso (BAKHTIN, 1997b, p. 181, grifos do autor).  

 

Ou seja, entender a língua como discurso significa não ser possível desvinculá-la de 

seus falantes e de seus atos, das esferas sociais, dos valores ideológicos que a 

norteiam. Por isso que, no conceito de língua, vista como objeto da linguística, não 

há e nem pode haver quaisquer relações dialógicas (dialogismo), pois elas são 

impossíveis entre os elementos no sistema da língua (entre os morfemas, as 

palavras, as orações etc.), entre os elementos da língua no texto e mesmo entre os 

elementos do “texto” e os textos no seu enfoque “rigorosamente linguístico”. 

 

 

2.4  Texto 

 

 

Bakhtin diz em O problema do texto na lingüística, na filologia e em outras 

ciências humanas (2003b), que o texto (verbal – oral ou escrito – ou também em 

outra forma semiótica), é a unidade, o dado (realidade) primário e o ponto de partida 

para todas as disciplinas do campo das ciências humanas, apesar de suas 

finalidades científicas diversas. O texto constitui a realidade imediata para que se 
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possa estudar o homem social e a sua linguagem, já que sua constituição bem como 

sua linguagem é mediada pelo texto; é através do texto que o homem exprime suas 

ideias e sentimentos. Assim, podemos dizer que essa concepção de texto vai ao 

encontro da concepção de enunciado, por recobrir “um só fenômeno concreto”.  

Ainda sobre sua concepção da noção de texto, Bakhtin, no mesmo 

manuscrito, apresenta duas características que “determinam” o texto como 

enunciado; são elas: i) o seu projeto discursivo (entendendo-o como o autor e o seu 

querer dizer), e ii) a realização desse projeto (trata-se da produção do enunciado 

atrelado às condições de interação e a relação com os outros enunciados (já-ditos e 

previstos). O texto visto como enunciado tem uma função dialógica particular, autor 

e destinatário mantêm relações dialógicas com outros textos (textos-enunciados) 

etc., isto é, têm as mesmas características do enunciado, pois é concebido como tal. 

O que faz do texto um enunciado, na concepção bakhtiniana, é ele ser 

analisado na sua integridade concreta e viva (ou seja, consideram-se os seus 

aspectos sociais como constitutivos), e não como objeto da linguística do texto de 

vezo mais imanente. Com isso não quero dizer que Bakhtin não reconheça a 

legitimidade do estudo do texto visto como fenômeno puramente linguístico ou 

textual, mas sua orientação caminha para outra direção, a de encarar o texto como 

fenômeno sociodiscursivo: “Estamos interessados primordialmente nas formas 

concretas dos textos e nas condições concretas da vida dos textos na sua inter-

relação e interação” (BAKHTIN, 2003b, p. 319).  

 

 

2.5  Dialogismo 

 

 

A noção de dialogismo2 - escrita em que se lê o outro, o discurso do outro - 

pode ser encarada como filosofia de vida, fundamentação da política, concepção de 

mundo, entre outras perspectivas. No entanto, nessa investigação, interessa-me 

pensar tal conceito e restringi-lo aos domínios da linguagem. Para tal empreitada, 

                                                 
2 Esse conceito de dialogismo tem possibilitado o desenvolvimento de estudos atuais de formas 
diversas, no seio de diferentes concepções teóricas. Vejam-se a análise do discurso jansenista de D. 
Maingueneau; os estudos da polifonia de O. Ducrot; a perspectiva semiótica de exame da 
enunciação; a semiótica da cultura da Escola de Tartu (BARROS, 2003, p. 4). 
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tomo como aporte, novamente, o pensamento do intelectual soviético, Mikhail 

Bakhtin.  

 Na perspectiva bakhtiniana, o princípio dialógico é a característica essencial 

da linguagem, é um princípio constitutivo da linguagem e intrínseco à mesma. Nas 

palavras de Barros (2003, p. 2), “é a condição do sentido do discurso”. Partindo da 

concepção bakhtiniana, Barros afirma que o processo dialógico da linguagem pode 

ser entendido sob dois aspectos: o da interação verbal entre o enunciador e o 

enunciatário, no espaço do texto; e o da intertextualidade no interior do discurso.  

Na primeira dimensão, a linguagem é o elemento que estabelece a relação 

entre os seres humanos e propicia a experiência da intersecção ou interação entre 

interlocutores. Assim, o homem encontra-se numa relação dialógica entre o eu e o 

tu, ou entre o eu e o outro, no texto. A existência está subordinada à abertura para o 

outro; dessa forma, estabelece-se uma relação de alteridade, noção, aliás, 

fundamental à compreensão de dialogismo. Nessa perspectiva, é condição sine qua 

non considerar o papel do “outro” na constituição do sentido, tendo em vista que 

nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz. 

Já na segunda dimensão, percebe-se que o indivíduo não é a origem do seu 

dizer. Dito de outra forma, o sentido não é originado no instante da enunciação, ele 

faz parte de um processo contínuo, em que “tudo vem do exterior por meio da 

palavra do outro”, sendo o enunciado “um elo de uma cadeia infinita de enunciados, 

um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo”. O texto é tecido 

polifonicamente por fios dialógicos de vozes que polemizam entre si, se completam 

ou respondem umas às outras. 

Dentro da concepção dialógica, Bakhtin (1997b, p. 290) ressalta que, assim 

como nos diálogos, os textos pressupõem uma atitude responsiva ativa do leitor, 

podendo ser fônica ou em forma de um ato, no caso de uma ordem dada, por 

exemplo. Isto implica que todo enunciado tem um caráter de resposta a algo dito, 

seja naquele momento ou anteriormente. 
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2.6  Sujeito 

 

 

Sabendo-se que, em seus escritos, Bakhitn deixa clara sua concepção 

dialógica de língua, consequentemente, também o será a de sujeito: ambos (língua e 

sujeito) são povoados por discursos alheios e por relações dialógicas (confronto, 

aceitação, recusa, negação...) entre esses discursos. Nessas relações, são 

reproduzidas as dinâmicas sociais e as lutas ideológicas presentes em uma dada 

comunidade de classes.  

Dessa forma, nessa esteira de entendimento da concepção dialógica da 

linguagem, posso afirmar que o sujeito se constitui na sua relação com os outros: 

tudo o que pertence à consciência chega a ela através dos outros, das palavras dos 

outros. Na voz de Bakhtin (1997b, p. 317): “nosso próprio pensamento [...] nasce e 

forma-se em interação e em luta com o pensamento alheio, o que não pode deixar 

de refletir nas formas de expressão verbal do nosso pensamento”. 

O sujeito concebido por Bakhtin não é autônomo nem criador de sua própria 

linguagem; ao contrário, ele se constitui na relação com outros indivíduos, que é 

atravessada por diferentes usos da linguagem, de acordo com a esfera social na 

qual o sujeito se inscreve. Isso significa dizer que esse sujeito deve ser visto em 

relação às categorias de dispersão, do concreto, do singular, da alteridade, do 

diálogo, do convívio, do discursivo, do heterogêneo, do sentido e do devir, ao invés 

da centralização, do abstrato, do repetido, do monólogo, da solidão, do sistema 

abstrato de signos, do homogêneo, da significação e da cristalização.  

 Ouvindo as palavras de Sobral:  

 

A proposta do Círculo de não considerar os sujeitos apenas como 
biológicos, nem apenas como seres empíricos, implica ter sempre em vista 
a situação social e histórica concreta do sujeito, tanto em termos de atos 
não discursivos como em sua transfiguração discursiva, sua construção em 
texto/discurso (SOBRAL, 2005, p. 23).  

 

Para concluir, os sujeitos se apropriam da linguagem ao se tornarem imersos 

nas variadas formas de comunicação verbal, que se associam a diferentes esferas 

da comunicação humana e que definem os infinitos gêneros discursivos existentes. 

Pensando assim, e partindo da ideia de que cada esfera de utilização da língua 

elabora seus “tipos relativamente estáveis de enunciados”, que, segundo Bakhtin, 
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são chamados de gêneros discursivos, como posso, afinal, compreender os gêneros 

discursivos, nessa perspectiva? Isso é o que tratarei na seção a seguir, para finalizar 

a discussão deste capítulo. 

 

 

2.7 Afinal, o que são os gêneros discursivos, na pe rspectiva dialógica da 

linguagem? 

 

 

Desde Platão, em A República, e Aristóteles, em A Poética, que a questão 

dos gêneros vem sendo uma preocupação constante e motivação de muitos 

estudos, tendo em vista as várias classificações que têm aparecido aos longos dos 

tempos, seja a clássica distinção entre poesia e prosa; a distinção entre épico, lírico 

e dramático; a oposição entre tragédia e comédia; a teoria dos três estilos (elevado, 

médio e humilde); seja a distinção da Retórica Antiga entre os discursos deliberativo, 

judiciário e epiditíco, entre outros.  

Essa questão do gênero foi preocupação primeira da poética e da retórica e 

não da linguística. Sobre isso, Brandão (2003, p. 35) elenca duas razões: primeiro, 

porque a linguística, enquanto ciência específica da linguagem, é recente, e depois 

porque a preocupação inicial, no âmbito dos estudos linguísticos, foi com as 

unidades menores que o texto (a exemplo do fonema, da palavra, da frase). Na 

medida em que ela passa a se preocupar com o texto, começa a pensar na questão 

da classificação. Essa preocupação se torna crucial quando ela deixa de trabalhar 

somente com textos literários, mas se volta também para o funcionamento de 

qualquer tipo de texto (BRANDÃO, 2003). 

A discussão em torno da noção de gênero também é encontrada em muitos 

trabalhos do Círculo de Bakhtin, seja quando o tratamento se volta para a defesa do 

romance como gênero literário, no trabalho com os gêneros intercalados como uma 

das formas composicionais de introdução e de organização do plurilinguismo no 

romance, na abordagem do romance polifônico em Dostoiévski, no papel e o lugar 

dos gêneros nos estudos marxistas da linguagem, nos gêneros como uma das 

forças sociais de estratificação da língua (uma das forças centrífugas) ou no 

alargamento da noção dos gêneros para todas as práticas de linguagem.  
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Em seus escritos, Mikhail Bakhtin (1997a) focaliza sua reflexão no caráter 

social dos fatos de linguagem. Nessa perspectiva, como já abordado neste trabalho, 

observa-se que Bakhtin pretere a oração como unidade de análise de comunicação 

verbal, visto que o ato comunicacional, enquanto atividade social, é marcado pelo 

diálogo, pela possibilidade de interação. Dessa forma, o enunciado é encarado como 

produto da interação verbal, determinado tanto por uma situação material concreta 

como pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de 

uma dada comunidade linguística. Com isso, é perceptível, em suas abordagens, a 

presença de um componente social, já que o enunciado de um falante é precedido e 

sucedido pelo de um outro. Essa é uma posição defendida por Bakhtin (1997a), ao 

tratar a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em suas 

peculiaridades formais e estruturais. Com essa noção, Bakhtin ratifica a concepção 

de encarar a linguagem como um fenômeno social, histórico e ideológico, definindo 

um enunciado como uma verdadeira unidade de comunicação verbal. 

Em seu ensaio de 1979, publicado originalmente em russo, Bakhtin aponta os 

gêneros discursivos como “tipos relativamente estáveis de enunciados”3 e que “a 

utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 

únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” 

(BAKHTIN, 1997a, p. 279). 

Entendemos, com isso, que a riqueza e diversidade das produções de 

linguagem, neste universo, são infinitas, mas organizadas. Nas palavras de Bakhtin 

(1997a, p. 279-281): 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo especial a 
heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais ou escritos), que incluem 
indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano (com a diversidade 
que este pode apresentar conforme os temas, as situações e a composição 
de seus protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas variadas 
formas), a ordem militar padronizada, em sua forma lacônica e em sua 
forma de ordem circunstanciada, o repertório bastante diversificado dos 
documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o universo das 

                                                 
3 Não devemos entender com essa noção do gênero como um tipo de enunciado que Bakhtin esteja 
se referindo a noção de tipo como de sequências textuais, mas devemos entendê-lo como uma 
tipificação social dos enunciados que apresentam certos traços (regularidades) comuns, que se 
constituem historicamente nas atividades humanas, em uma situação de interação relativamente 
estável, e que é reconhecida pelos falantes.   
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declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as políticas). E é 
também com os gêneros dos discursos que relacionaremos as várias 
formas de exposição científica e de todos os modos literários (desde o 
ditado até o romance volumoso). (...) Não há razão para minimizar a 
extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso e a conseqüente 
dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico do enunciado. 

 

Dessa forma, Bakhtin estende os limites da competência linguística dos 

sujeitos para além da frase na direção dos “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” e do que ele chama “a sintaxe das grandes massas verbais”, isto é, os 

gêneros discursivos, os quais temos contato e nos quais vivemos imersos desde o 

início de nossas atividades de linguagem. 

Então, amparados na concepção bakhtiniana, os gêneros discursivos não 

devem ser concebidos apenas como forma, e que, portanto, possam ser distinguidos 

pelas suas propriedades formais (embora os gêneros mais estabilizados possam ser 

“reconhecidos” pela sua dimensão linguístico-textual), pois não é a forma em si que 

“cria” e define o gênero:  

 

Os formalistas geralmente definem gênero como um certo conjunto 
específico e constante de dispositivos com uma dominante definida. Como 
os dispositivos básicos já tinham sido previamente definidos, o gênero foi 
mecanicamente compreendido como sendo composto desses dispositivos. 
Dessa forma, os formalistas não apreenderam o significado real do gênero” 
(MEDVEDEV, 1928, apud FARACO, 2003, p. 115). 

 

O que constitui um gênero é a sua ligação com uma situação social de 

interação, e não as suas propriedades formais. Tomo como exemplo os gêneros 

biografia científica e romance biográfico, apresentado por Rodrigues (2005). Ainda 

que nesses dois gêneros seja possível encontrar traços formais semelhantes, eles 

são gêneros distintos, pois mesmo que os “valores biográficos” possam fazer parte 

na ciência e na arte, eles se encontram em esferas sociais diferentes, com funções 

sócio-ideológicas distintas (temos do lado da biografia científica uma finalidade 

histórico-científica, e do lado do romance biográfico uma finalidade artística).  

Na atividade social, em cada esfera em que os indivíduos estão inseridos, 

eles utilizam a língua de acordo com os gêneros de discurso específicos. 

Considerando o fato de que os atos sociais vivenciados pelos grupos são diversos, 

consequentemente a produção de linguagem também o será. Com isso, podemos 

dizer que temos uma língua de trabalho, uma língua das gírias, uma língua da 

ciência, uma língua das narrações literárias, jurídicas, cada uma delas 
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correspondendo às necessidades das diversas situações de interação social. 

Quando um indivíduo fala/escreve ou ouve/lê um texto, ele antecipa ou tem uma 

visão do texto como um todo “acabado” justamente pelo conhecimento prévio do 

paradigma dos gêneros a que ele teve acesso nas suas práticas de linguagem. É 

importante ressaltar, pois, que não se trata de um falante ideal, mas todo aquele 

inserido numa situação real de comunicação. 

Conforme dito a respeito da riqueza e variedade dos gêneros produzidos 

pelos indivíduos nas situações sociais, esses gêneros, nas palavras de Bakhtin 

(1997a, p. 279) caracterizam-se, (ou) são norteados pelas: 

 

condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas não só 
por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção 
operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua estrutura composicional. 
Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 
eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isolado, é claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominamos de gênero do discurso.  

 

Por isso que não dizemos o que queremos, onde e quando queremos, mas os 

discursos são organizados socialmente, inserem-se numa ordem enunciativa e são 

regulados, moldados pelos gêneros que os constituem. Em outras palavras, cada 

esfera da comunicação social apresenta “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”.  

Considerando as anotações feitas por Bakhtin (1997a) quanto à constituição, 

à natureza e a própria funcionalidade dos gêneros discursivos, estes são, num 

primeiro plano de observação, considerados como modos relativamente acabados 

de comunicação que permitem aos atores sociais a interlocução em sua 

integralidade.  

A constituição dos gêneros encontra-se vinculada à atividade humana, ao 

surgimento e (relativa) estabilização de novas situações sociais de interação verbal. 

Para sintetizar, cada gênero está vinculado a uma situação social de interação, 

dentro de uma esfera social, com sua finalidade discursiva, sua própria concepção 

de autor e de destinatário. 

Ainda pensando no aspecto “relativamente acabado” dos gêneros, poder-se-

ia resumir a discussão em torno de tal temática da seguinte maneira: os gêneros, 
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segundo essa visão bakhtiniana, são resultados da fusão de três dimensões 

constitutivas, como bem sinaliza Bakhtin: 

i) o conteúdo temático ou aspecto temático - objetos, sentidos, 

conteúdos, gerados numa esfera discursiva com suas realidades 

socioculturais -, o qual tem a função de definir o assunto a ser 

intercambiado; 

ii) ii) o estilo verbal ou aspecto expressivo – seleção lexical, frasal, 

gramatical, formas de dizer que têm sua compreensão determinada 

pelo gênero -; e 

iii) iii) a construção composicional ou aspecto formal do texto4 – 

procedimentos, relações, organização, disposição e acabamento da 

totalidade discursiva, participações que se referem à estruturação e 

acabamento do texto, que sinaliza, na cena enunciativa, as regras do 

jogo de sentido disponibilizadas pelos interlocutores.  

Todo gênero tem um conteúdo temático determinado: seu objeto discursivo e 

sua finalidade discursiva, sua orientação de sentido específica para com ele e os 

outros participantes da interação.  

Assim, percebemos que os gêneros sempre estão ligados a um tema e a um 

estilo, apresentando uma composição própria, com os quais operamos de modo 

inevitável: 

 

Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua 
materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos 
a gramática [...] Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...] Os 
gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a 
organizam as formas gramaticais. [...] Se não existissem os gêneros do 
discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de construir cada um 
de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível 
(BAKHTIN, 1997a, p. 301-302). 

 

Num segundo plano, cabe ressaltar que sua constituição e definição não se 

esgotam nem se limitam apenas a esses três elementos. Numa cena enunciativa 

concreta, observa-se que sua constituição atrela-se, sobretudo, a condições 

exteriores à língua e ao sujeito-falante. Depende, nesse sentido, de uma 

necessidade real e específica e da atividade humana exercida pelo sujeito. Dentro 

                                                 
4 Embora em algumas pesquisas sobre gêneros a composição seja associada apenas à organização 
textual, observada a partir de sequências textuais de Adam (ADAM, J. M. Les textes: types et 
prototypes. Paris: Nathan, 1992), esta articulação não pode ser percebida nos estudos do Círculo. 



 29 

dessa necessidade, da atividade humana e da utilização do sistema de código 

linguístico é que a organização dos três elementos devem ser estudados. 

Assim, os gêneros, como a língua, refletem e, simultaneamente, refratam, na 

metáfora do espelhamento de Campos (2006), as vontades, os desejos, as 

necessidades sociais, os quereres humanos dentro de uma atividade social singular 

e de uma situação comunicativa específica. Assim, apresenta o autor:  

 

[...] podemos dizer que o espelho, como materialidade, não é processo que 
se reduz à operação de produzir, em reflexo, as imagens que vão sendo 
mostradas na superfície de sua lâmina como se ali pudesse acontecer 
apenas a dimensão visível das imagens. Nesse sentido, o espelhamento 
processaria as imagens passíveis de reprodução e, como tal, constituiriam 
os objetos marcados pela movimentação coagulada da aparência de vida. À 
primeira vista, tal processo de constituição da visão das imagens, não 
consideraria a possibilidade da diferença dos olhares na sua produção, 
reduzindo as imagens à ilusão superficial da reprodução em série. Diante 
dos limites da reprodução, o espelho não só reflete, mas, ainda, e, 
simultaneamente, refrata. (CAMPOS, 2006, p. 303) 

 

E ainda: 

 

Com esse quadro, o espelhamento, que vai além do refletir, realizando a 
operação de refratar, o faz no interior da excedência, ou visão de mundo do 
autor enquanto construção social que não só aponta para o acabamento, 
mas, ainda, para o inacabamento do que cerca o humano. E isso nos 
possibilita dizer que o espelhamento enquanto processo da linguagem 
seria a metáfora da criação, que não se efetiva sem a diferença dos raios 
de luz da refração na lâmina que reproduz e transforma as imagens, mas, 
ainda, na lâmina enquanto nada: processo instaurador da singularidade 
(CAMPOS, 2006, p. 306-307). 
 

 É em consideração a esse processo de espelhamento, considerando o 

aspecto da singularidade, que posso dizer que o enunciado, como produto da 

enunciação, é um ato individual em que está pressuposta a instância do sujeito. Ou 

seja, alguém enuncia. Alguém produz um discurso. Alguém produz um ato de fala. 

No entanto, essa instância produtora de discurso não se encontra só no processo de 

enunciação. O enunciado constitui uma ação verbal entre dois sujeitos. Ao enunciar 

pressupõe o outro, quando se diz, diz-se a alguém. O discurso é, portanto, uma 

relação verbal entre locutor/enunciador e alocutário/enunciatário. E ainda, todo 

discurso é composto de uma pluralidade de enunciados, marcado por diferentes 

formações e posições.  
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Com isso, ratifico a ideia de que eles são responsáveis pela constituição de 

sentido. Sendo assim, os gêneros não conseguiriam significar simplesmente a partir 

dos três elementos básicos defendidos por Bakhtin. 

Nesse caso, os gêneros nada mais são do que um espaço de mediação de 

sentidos, um modo de organização da experiência humana em uma situação dada. 

Diante disso, como pensar ou pensar isoladamente a relação construída entre o eu-

locutor e o seu tu-interlocutor e os outros elementos da enunciação, se o eu-locutor 

é uma constituição semântica, uma certa visão de mundo doada ao outro numa 

experiência dialógica? 

Seguindo esse raciocínio, os atores sociais significam a si, ao outro e ao 

mundo, numa lógica do espelho defendida por Campos (2006), através do 

excedente de visão. O locutor quando se coloca em posição de enunciação reflete e 

refrata, cria uma imagem de si, de uma visão de mundo e, consequentemente, tenta, 

num jogo do espelho, “vender” sua imagem para o interlocutor. O que retoma o 

caráter de tensão estabelecido pela linguagem no espaço de comunicação. 

A intenção comunicativa se corporifica mediante a prefiguração do locutor e 

jogo de sentido traçado pelos sujeitos. A afiliação a um discurso, ou a uma formação 

discursiva, também indicia e traduz uma intenção. Esta reproduz, em série, a 

vontade do locutor e, ao mesmo tempo, permite a possibilidade de negação dessa 

vontade, pois o interlocutor pode, numa atividade responsiva, não aceitar a intenção 

desse locutor. 

Uma outra observação, quando estudamos os gêneros, diz respeito aos 

conceitos de gêneros primários e secundários. Em sua teoria, não percebemos 

Bakhtin estabelecer uma taxonomia dos gêneros, com a descrição de cada um. Pelo 

contrário, dada à variedade dos gêneros, virtude das inesgotáveis atividades 

humanas, há uma complexidade e uma possibilidade de alterações, ampliações e 

inovações. À medida que as esferas das atividades se desenvolvem e ficam mais 

complexas, existem gêneros que desaparecem, gêneros que surgem, outros se 

diferenciam e existem aqueles que ainda ganham novo sentido. O que faz o teórico 

é o agrupamento dos gêneros em dois grupos: os gêneros primários (simples) e 

secundários (complexos). 

Analisando a exposição do autor, o que fica perceptível é que ele, na 

diferenciação dos gêneros em primários e secundários, não se coloca na diferença 

funcional dos gêneros, mas se assenta na questão histórica, calcada na concepção 
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socioideológica da linguagem, sob o critério entre as ideologias do cotidiano e as 

ideologias estabilizadas e formalizadas. 

Para o autor, os gêneros primários se constituem na comunicação discursiva 

imediata, no âmbito da ideologia do cotidiano (não formalizada e sistematizada). 

Como exemplo de gêneros primários, posso citar a conversa sobre temas 

cotidianos, carta, diário íntimo, bilhete, relato cotidiano etc. Já os gêneros 

secundários surgem nas condições de comunicação cultural mais “complexa”, no 

âmbito das ideologias formalizadas e especializadas, a exemplo do romance, 

editorial, tese, palestra, livro didático etc. O autor afirma que os gêneros surgem nas 

condições da comunicação cultural mais complexa, organizada, formalizada e 

principalmente escrita. No entanto, não podemos tomar a escrita como princípio de 

diferenciação, tendo em vista que há gêneros primários escritos, como o diário 

íntimo, bem como há gêneros secundários orais, a exemplo da palestra.  

O papel da escrita, portanto, deve ser compreendido como uma das 

condições para o surgimento e desenvolvimento das esferas sociais formalizadas, 

lugar de constituição dos gêneros secundários.   

 Para concluir, os gêneros são responsáveis por organizar a experiência 

humana, atribuindo-lhe sentido; são os meios pelos quais vemos e interpretamos o 

mundo e nele agimos.  
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3 DA CIÊNCIA À DIVULGAÇÃO CIENTIFICA: NATUREZA E 

FUNCIONALIDADE DO GÊNERO DISCURSIVO DC  

 

 

A linguagem é um importante mecanismo desta nova 
 ordem mundial, visto que impõe novos discursos, 

 novas representações. 
Fairclough 

 

 

Após o entendimento a respeito dos gêneros do discurso, na perspectiva 

dialógica da linguagem, meu objetivo neste capítulo é caracterizar o discurso da DC 

como gênero discursivo. 

Antecipando minha posição de que conceberei a DC como um gênero 

discurso resultante da fusão de outros dois domínios discursivos - o científico e 

jornalístico -, preciso, a priori, estabelecer uma discussão sobre essas duas esferas 

discursivas, para que possamos melhor compreender a natureza e a funcionalidade 

do gênero posto em estudo nesse trabalho. 

 

 

3.1 A ordem do discurso científico  

 

 

O discurso é um fenômeno social. Esta é uma noção de discurso apresentada 

por Orlandi (1996), que, tomando-o como tal, está considerando a linguagem 

enquanto interação. Isso me permite afirmar que, encarando-a como interação, leva-

se em consideração as suas condições de produção e recepção. Afinal, o discurso 

só significa num dado espaço/tempo. Desse modo, a relação estabelecida pelos 

interlocutores, assim como o contexto, faz parte da constituição da significação 

daquilo que se diz. 

Todo discurso só significa quando são levadas em consideração suas 

condições de produção e recepção. Portanto, considerando o discurso da ciência, 

esse tipo de discurso não pode ser encarado sem a consideração do 

estabelecimento da relação, que sua linguagem estabelece, com o contexto, 

“compreendendo-se contexto em seu sentido estrito (situação de interlocução, 
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circunstância de comunicação, instanciação de linguagem) e no sentido lato 

(determinações histórico-sociais, ideológicas, etc.)” (ORLANDI, 1996, p. 152). E o 

seu significar, sem dúvida, está aberto a acolher as diferentes formas e sentidos, 

pois toda vez que um sujeito enuncia ou anuncia, diz algo a alguém e uma 

configuração para seu discurso é estabelecida. 

Nas palavras da autora:  

 

Um tipo de discurso resulta do funcionamento discursivo, sendo este último 
definido como a atividade estruturante de um discurso determinado, para 
um interlocutor determinado, por um falante determinado, com finalidades 
específicas. Observando-se sempre, que esse "determinado" não se refere 
nem ao número, nem a presença física, ou à situação objetiva dos 
interlocutores como pode ser descrita pela sociologia. Trata-se de 
formações imaginárias, de representações, ou seja, da posição dos sujeitos 
no discurso (ORLANDI, 1996, p.153). 

 

Nos textos científicos, por exemplo, a intenção comunicativa se revela 

mediante o discurso de ciência, enquanto o lugar autorizado a dizer a verdade, 

devendo ser aceita como tal, sem contestação. Isso não significa dizer que a 

intenção deva ser aceita de modo tranquilo, mas que existe um sujeito autorizado a 

dizer para que o dito seja significado.  

Segundo Coracini (2003), a construção discursiva da ciência está alicerçada 

na racionalidade universal, na crença e na busca da razão, sendo esta vista como a 

própria razão de ser da humanidade. Talvez, por isso, o discurso científico apresenta 

as coisas como que adquirindo vida e falando por si só, assumindo, assim, um 

caráter de neutralidade e de inquestionabilidade, conforme Leibruder (2003). Nesse 

discurso, "todo e qualquer resultado obtido será, a priori, uma verdade incontestável" 

(LEIBRUDER, 2003, p. 231). Para a autora, na busca da suposta neutralidade, o 

discurso científico tenta apresentar-se ao leitor, não como uma interpretação, e sim 

como a própria realidade. 

Sendo, a priori, concebido como “racional”, o discurso cientifico é encarado 

como imparcial. Coracini (1992), afirma que a visão da suposta imparcialidade da 

ciência é transposta para os textos de relatos científicos, por meio de estratégias 

formais, na busca pela ilusão da objetividade. 

Ferreira (2008) afirma, em seu estudo, que tomar o plano da enunciação 

científica significa estar diante de um discurso autoritário. Nesse tipo de discurso, 

sua característica fundamental é a desarticulação da dinâmica da interlocução – que 
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é a articulação locutor-ouvinte. Ou seja, a reversibilidade - o que determina a 

dinâmica da enunciação, ou seja, a troca de papéis no discurso entre locutor e 

ouvinte –, no discurso autoritário tende a ser zero, já que apenas um dos polos da 

enunciação está autorizado a dizer o que diz e como diz. Além disso, no discurso 

autoritário, a função referencial é privilegiada, porque é dessa forma que a verdade é 

imposta, ou seja, a relação com a referência é exclusivamente determinada pelo 

locutor.  

É possível, ao tratarmos da autoridade de que o discurso científico é 

possuidor, aproximá-lo do conceito de discurso competente, proposto por Chauí 

(1990), ressalvadas as possíveis restrições a tal proposta de relação, de 

aproximação. Para Chauí (1990), o discurso competente é aquele que, ao ser 

proferido e ouvido é aceito como autorizado. Vou além: é um discurso em que, 

considerando a dinâmica da linguagem, não é qualquer um que pode proferi-lo, em 

qualquer lugar, em qualquer circunstância, ou seja, para ser aceito como 

manifestação da verdade, é pela voz autorizada que ele deve ser enunciado, já que 

é resultado de algo que foi observado, testado, comprovado. Encontram-se, entre os 

discursos autorizados: o religioso, o político, o jurídico e o científico, dentre outros. 

No caso do discurso científico, o lugar de enunciação também se revela como um 

componente importante na tradução da natureza do discurso. O lugar permite um 

excedente de visão que o autoriza a concretizar sua intenção. Ainda, o lugar de 

enunciação autoriza o que deve ser interdito ou dito no espaço da interlocução. E 

isso se constitui em traço determinante na definição e distinção dos gêneros. 

O lugar social corresponde, em certa medida, a uma função empírica 

assumida pelo indivíduo. É esse lugar social que permite a representação, a imagem 

que esse indivíduo projeta dentro do seu discurso, a partir de sua posição discursiva, 

a fim de delimitar os espaços de interação entre o “eu”, que fala/escreve, e o “tu” que 

ouve/lê. O “eu”, que fala no discurso de ciência, deve, através de mecanismos 

linguístico-discursivos, imprimir para o interlocutor uma representação de um sujeito 

que sabe exatamente o que diz porque analisou, observou, testou, comprovou, 

portanto, a atividade responsiva do sujeito “tu” deve ser de aceitação. 

Ao “eu” autorizado a dizer de uma determinada posição não confere a relação 

de força estabelecida entre o “tu”, em sua eficácia, eficiência, porque o sujeito “tu” 

pode, orientado por princípios discursivos diversos, desconsiderar a autoridade. 
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Por exemplo, o discurso da ciência sobre a transfusão de sangue: “Quem doa 

sangue, salva vidas”. Os cientistas da saúde evidenciam a importância do sangue, o 

tipo sanguíneo... Mas esse discurso é vazio de sentido para os interlocutores filiados 

à formação ideológica e discursiva “testemunhas de Jeová”, por exemplo, uma vez 

que, por ser religioso, tal discurso não pode ser refutado, por se considerar que não 

se deve interferir na produção de Deus e seus desígnios. 

Essa observação nos faz perceber que a relação de forma entre “eu” e “tu” é 

complexa, visto que não é passiva, tranquila, estável, mas envolve as formações 

discursivas e ideológicas, de que o “tu” faz parte. 

Vejamos, no texto abaixo, o dizer de Fiorin (2004), quando enuncia da 

posição de cientista num artigo científico: 

 

Pressupostos e subentendidos 
 

A questão das implicaturas tenta explicar o problema dos conteúdos 
implícitos. Esse tema foi estudado de inúmeras maneiras na Pragmática. 
Por exemplo, a dificuldade de estabelecer uma distinção nítida entre 
implicaturas generalizadas e implicaturas particulares leva Orecchioni, 
inspirada no linguista francês Osvald Ducrot, a dizer que os conteúdos 
transmitidos pelos atos de fala podem ser explícitos ou implícitos. Estes 
são as inferências e dividem-se em pressupostos e subentendidos. 
Para que alguém perceba os conteúdos implícitos, eles precisam estar 
marcados, seja no enunciado, seja na situação de comunicação. Quando 
se toma o exemplo clássico Pedro parou de fumar, nota-se que há um 
conteúdo explícito, Pedro não fuma atualmente, e dois conteúdos 
implícitos, Pedro fumava antes e Que isso sirva de exemplo para você. O 
primeiro conteúdo implícito é um pressuposto, pois é veiculado pelo 
enunciado, no qual se acha incontestavelmente inscrito. Um falante não 
poderia usar o verbo parar, se não quisesse veicular a informação de que 
um evento acontecia antes do momento da fala. Já o segundo conteúdo 
implícito é um subentendido, pois depende de um contexto particular (por 
exemplo: o falante vem insistindo com o interlocutor para que ele pare de 
fumar. 
O conteúdo explícito é denominado posto e é o verdadeiro objeto do dizer. 
Quando alguém diz Minha mulher gastou neste ano cem mil reais, o 
verdadeiro objeto do dizer não é Sou casado (pressuposto), mas Gastou 
neste ano cem mil reais (posto). 
De acordo com a formulação de Orecchioni, o pressuposto é a informação 
que não é abertamente posta, isto é, que não constitui o verdadeiro objeto 
da mensagem, mas que é desencadeada pela formulação do enunciado, 
no qual ela se encontra intrinsecamente inscrita, independente da situação 
de comunicação (...) (FIORIN, 2004, p. 181). 

 

Temos aqui um discurso que pode ser caracterizado como um discurso 

autorizado, já que é proferido por alguém dotado de autoridade para ser o porta-voz 

de um determinado segmento social ou instituição. Esse texto, pertencente ao 

gênero artigo científico, constante de um livro teórico (Introdução à Linguística I – 
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objetos teóricos) apresenta um conteúdo temático delimitado e organizado em um 

mundo discursivo, cujas coordenadas gerais não são explicitamente distanciadas 

das do mundo ordinário do agente-produtor. Nenhuma unidade linguística refere-se 

ao agente-produtor, às instâncias de agentividade mencionadas; no segmento, estão 

numa relação de independência ou de indiferença total em relação a esse agente e 

nenhuma unidade linguística refere-se ao espaço-tempo da produção.  

O uso da linguagem objetiva, concisa e formal, própria da modalidade escrita 

da língua, constitui um dos pressupostos básicos referentes à feitura de textos como 

o apresentado acima. Cabe destacar também que é observável, no texto, uma 

tentativa de apagamento do sujeito, na medida em que a evidência linguística do uso 

da 3ª pessoa do singular fica notória. Esse mecanismo objetiva tentar afastar 

qualquer índice de subjetividade, neste discurso, intencionando atribuir-lhe um 

caráter de neutralidade. 

É por meio do princípio bakhtiniano da exotopia que podemos observar a 

pretensa objetividade do discurso científico como um momento que integra o Ato, 

mas que não constitui o seu todo. Podemos entender a exotopia, segundo o 

pensador russo, como o distanciamento e estranhamento do autor em relação ao 

objeto a fim de construí-lo. Trata-se de um momento de distanciamento e de 

empatia, para que, ao se colocar do lado de fora, num momento de objetivação, 

separar-se do objeto (BAKHTIN, 2010). No entanto, esse momento de objetivação e 

empatia interpenetram-se mutuamente. Com isso, afirmamos que o momento da 

objetivação não significa indiferença com relação ao objeto, posicionamento, aliás, 

visto e aceito no discurso clássico e mascarado numa enunciação linguística de 

pretensa objetividade e neutralidade, através da marcação da 3ª pessoa do plural. 

Ora, como argumenta o teórico, a palavra não conhece um objeto como algo pronto 

ou dado; somente o fato de se começar a falar dele, já significa a admissão de uma 

certa atitude sobre ele, não uma atitude indiferente, mas uma atitude efetiva e 

interessada (BAKHTIN, 2010). Trata-se, então, de nossa entonação e atitude 

valorativa, que é denunciada em nossas produções discursivas, mesmo que não 

tenhamos consciência disso ou que não queiramos transparecer. 

Diante o exposto, concernente à questão da subjetividade/objetividade do 

discurso, Bakhtin posiciona-se a favor de uma unidade formada pela combinação 

desses dois conceitos: "o intuito, o elemento subjetivo do enunciado, entra em 

combinação com o objeto do sentido – objetivo – para formar uma unidade 
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indissolúvel, que ele limita, vincula à situação concreta (única) da combinação 

verbal" (BAKHTIN, 2003b, p. 300). 

 

 

3.2 A ordem do discurso jornalístico  

 

 

Sabemos que a esfera jornalística tem como essência a informação, com-

preende o relato dos fatos, sua apreciação e seu julgamento racional. De acordo 

com Melo (2003), que trata dos meios de comunicação coletiva através dos quais as 

mensagens jornalísticas penetram na sociedade, é possível afirmar que tal esfera de 

atividade constitui “‘aparato ideológico’, funcionando, se não monoliticamente 

atrelado ao Estado, pelo menos como uma ‘indústria da consciência’, influenciando 

pessoas, comovendo grupos, mobilizando comunidades dentro das contradições 

que marcam as sociedades” (MELO, 2003, p. 73). 

Referindo-se ao discurso jornalístico, observamos que, tal como no discurso 

científico, a intenção comunicativa se revela mediante um discurso que objetiva a 

transmissão de informações em função de interesses e expectativas. Esse projeto 

discursivo, enquanto reprodutor de fatos da realidade, anuncia, comunica 

acontecimentos. Assim, caracterizado como produtor e interpretador de um conjunto 

de enunciados, o discurso jornalístico toma corpo. No seu ato de enunciar, enquanto 

ato de dizer o mundo, tal discurso fala o outro, fala ao outro e com o outro.  

Nesse processo de construção da escritura do fato jornalístico, os sujeitos 

envolvidos são os produtores do acontecimento, corporificados como as fontes de 

informação. Nestas estão, em um polo, o narrador do fato, o jornalista, e, no outro 

extremo, os leitores, aqueles a quem o referido gênero se dirige, intentando 

socializar informações. Pode ser depreendido disso que, nessa relação, temos uma 

relação tríplice operada pelos jornalistas, leitores e fontes de informações (conforme 

esquema ilustrativo abaixo). Essa relação cooperativa acaba por desembocar, na 

verdade, numa semantização dos discursos das fontes, produzindo, a partir deles, 

novos enunciados. 
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Figura 1: Esquema da estrutura enunciativa jornalística 

 

 

A enunciação jornalística pode ser caracterizada como um discurso relatador; 

o saber jornalístico tentar superar a impossibilidade de ser um discurso de ‘primeira 

mão’, através das multiplicidades de investimentos enunciativos (linguísticos, 

discursivos, pedagógicos etc.), e, assim, dar conta de um certo real (FAUSTO 

NETO, 1991). 

Para essa empreitada, as atividades típicas desse gênero de 

descrever/escrever um fato, buscam os mecanismos da estrutura morfológica, 

sintática, fonética da língua para que o “eu” responsável pelo discurso do informar, 

possa imprimir ao “tu”, que ouve/lê, uma representação de sujeito que enuncia 

perseguindo a precisão, a clareza, a transparência, a imparcialidade, e, ao mesmo 

tempo, possibilitando ao interlocutor/leitor uma compreensão satisfatória para a 

formação de sua opinião a respeito daquilo que é apresentado, enunciado, dito. Ora, 

é no trabalho da enunciação que os jornalistas produzem discursos. E é no interior 

do próprio processo discursivo, por meio de múltiplas operações articuladas pelos 

processos da própria linguagem, que a audiência é construída antecipadamente. 

Uma categoria, que merece destaque na abordagem desse gênero, é a 

categoria de pessoa que, segundo Fiorin (1999), é essencial para que o ato de 

linguagem se torne discurso, já que todo discurso é, em geral, a relação entre um 

“eu” e um “tu”. No jornalismo, temos novos contornos dessa relação, já que a 

palavra do jornalista funciona como uma mediação entre fontes e leitores. Aqui o 

que temos é um locutor, que não se marca, em seu próprio enunciado, que lhe é 

exterior, e o faz, supostamente, de forma impessoal. É nesse momento que o 
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jornalista tenta extrair a marca de subjetividade na relação eu-tu e lança mão da 

terceira pessoa. Esse uso da terceira pessoa do discurso assinala a suposta 

garantia de sua estratégia de universalidade, de objetividade, uma marcação de um 

não-sujeito.  

Temos também aqui, como visto no discurso do gênero científico, a pretensão 

de um discurso autorizado, na medida em que, não só como mero reprodutor de 

enunciados, o discurso jornalístico também produz novos enunciados, só que a 

partir da interpretação do discurso de origem. Nesse processo de interpretação, há o 

apagamento da fala de sua fonte, enquanto estratégia de construir sua própria fala. 

É como se o jornalista tomasse os enunciados dos quais não é o autor como se 

fossem seus e se impõe, na cena enunciativo-discursiva, como origem do dizer, isto 

é, um discurso autorizado. 

Esses enunciados jornalísticos ao falar do mundo, explicar o mundo, por meio 

do relato dos acontecimentos não explicam em sua totalidade o mundo. Ora, o que 

se tem é a enunciação de fragmentos dos acontecimentos, já que há uma limitação 

que o impossibilita, seja o tempo, o espaço, seja a visão subjetiva de quem o 

enuncia que tem de fazer suas escolhas. É um discurso que, a todo tempo, constrói 

e reconstrói, aparece numa arena de instabilidade e estabilidade de enunciados, e 

estes fazem parte, por conseguinte, de diferentes formações e temas. 

Retomando a ideia de Campos sobre o espelhamento da linguagem, que é 

constitutivamente uma experiência de caráter polifônico, já que, na vivência do falar 

e escrever, “o texto é sempre objeto de mediação uma vez que realiza o 

processamento de quem fala/escreve na relação com quem processa o que ouve/lê” 

(CAMPOS, 2006, p. 307), é que direciono minha reflexão agora para pensar que é 

dessa fusão, desse hibridismo, também possibilitado pela metáfora do espelhamento 

da linguagem, que nasce o gênero de DC5. Esse gênero, funcionando como um 

discurso sobre, na ordem do “publicizar”, “divulgar”, ”vulgarizar” o discurso da 

ciência, acaba por re-significá-lo, colocando-se entre a própria ciência e os sujeitos 

não especialistas. É um discurso que se inscreve num espaço de negociação entre 

as formações discursivas da ciência e da mídia (jornalismo) para atingir um grande 

público (não especialistas).  

                                                 
5 Objeto de discussão da próxima seção. 
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 Diante da discussão apresentada até aqui, é notório que os dois discursos – o 

científico e o jornalístico -, do ponto de vista da constituição, são diferentes, e do 

ponto de vista da formulação, são postos em relação. Na relação entre a 

constituição e a formulação, o divulgador realiza uma prática complexa, pois toma 

um discurso constituído em uma ordem e o formula em outra, mantendo, contudo, 

efeitos de cientificidade. Ou melhor, a ciência, em seu lugar próprio, é produzida 

como conhecimento; no entanto, ao se tratar da esfera da divulgação, há um 

deslocamento da instância do científico para a instância da informação. Tal 

deslocamento indica que ocorre a produção da informação e não do conhecimento.  

 

 

3.3  A Divulgação Científica como gênero do discurs o 

 

 

Após as discussões feitas a respeito do discurso científico e discurso 

jornalístico, e antes de definir e caracterizar a atividade de DC, bem como de 

analisá-la como gênero discursivo, julgo necessário discutir, mesmo que de forma 

breve, os conceitos vulgarização, circulação, divulgação, disseminação e difusão6 

científica, na tentativa de deixar delimitado os limites que recobrem a expressão 

divulgação científica (DC) (expressão, aliás, adotada e utilizada neste trabalho), bem 

como justificar a opção por tal adoção e utilização terminológica. Para isso, 

apresentarei duas perspectivas diferentes na tentativa de discutir tal questão: uma 

apresentada por Ferreira (2007) e a outra por Bueno (1984). 

 No estudo de Ferreira, o termo-conceito vulgarização científica foi difundido 

pelo mundo pelos estudiosos franceses em análise do discurso, entendendo, em sua 

maioria, a divulgação como sendo todo discurso que pretendia falar da ciência, no 

entanto, que era produzido pela mesma, a exemplo das revistas de informação. 

 Os termos franceses vulgarisation scientifique foram frequentemente 

traduzidos no Brasil como divulgação científica, objetivando fugir do correlato 

imediato vulgarização científica, tendo em vista que determinadas atividades 

discursivas, como a tradução, a paráfrase, o resumo, assim como determinadas 

práticas pedagógicas de “adaptação” (a exemplo das apostilas para cursos de 

                                                 
6 Hoje, no Brasil, não há consenso quanto ao significado dos termos vulgarização, circulação, 
divulgação e difusão científica, sendo, todos, muitas vezes, utilizados como sinônimos. 
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treinamento), são “o resultado de uma atividade discursiva que se desenvolveu em 

condições de produção inteiramente outras” (ZAMBONI, 1997, p. 86). 

 Ainda segundo Ferreira (2007), os termos circulação e vulgarização 

constantemente são usados como sinônimos, tendo alguns estudiosos adotando-os 

sem distinção, assim como com os outros termos (divulgação, difusão). No entanto, 

é preciso delimitar o campo de abrangência desses termos. Inicialmente, abordarei 

dois deles, com base em Reboul-Touré (apud FERREIRA, 2007), uma analista do 

discurso francês que estabelece a distinção entre vulgarização e difusão, levando 

em consideração o meio em que o discurso circula. Para ela, o termo vulgarização 

seria utilizado para referir-se aos meios que se dedicam totalmente a vulgarizar 

(admitindo a redundância da expressão) ciência. Nas palavras da autora: 

 

Haveria outra etapa da transmissão, a divulgação, que apresenta traços da 
vulgarização, mas dentro de um quadro discursivo não específico: por 
exemplo, nos jornais diários, onde as pessoas não esperam ler 
vulgarização científica, mas, de acordo com os acontecimentos, os artigos 
acabam divulgando a ciência. Falar “divulgação” nos permite, assim, 
reservar o termo “vulgarização” às mídias que se dedicam totalmente a 
este fim (REBOUL-TOURÉ, 2004, apud FERREIRA, 2007, p. 44). 

 

Ainda na esteira da discussão desses conceitos, gostaria de apresentar um quadro 

conceitual proposto por Bueno (1984, p. 14) que, em seu estudo, situa a difusão 

científica na instância de um gênero em um sentido mais amplo, com limites mais 

abrangentes, pois abarca “todo e qualquer processo ou recurso utilizado para 

veiculação de informações científicas e tecnológicas”. Para ele, tal conceito engloba 

em si mesmo a difusão tanto para especialistas como para o grande público em 

geral. Em suas palavras: 

 

O conceito de difusão, dada sua posição de hiperonímia, possui grande 
amplidão, abrangendo “os periódicos especializados, os bancos de dados, 
os sistemas de informação acoplados aos institutos e centros de pesquisa, 
os serviços de alerta das bibliotecas, as reuniões científicas [...] as seções 
especializadas das publicações de caráter geral, as páginas de ciência e 
tecnologia dos jornais e revistas, os programas de rádio e televisão 
dedicados à ciência e tecnologia, o cinema dito científico e até mesmo os 
chamados colégios invisíveis” (BUENO, 1984, p. 15). 

 

 Na perspectiva de Bueno, a difusão para especialistas será denominada de 

disseminação científica, enquanto que a difusão para o público em geral denominar-

se-á divulgação científica. O autor explica que a disseminação científica comporta 
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dois níveis: i) a disseminação intrapartes (correpondente à circulação de 

informações científicas e tecnológicas entre especialistas de uma área ou áreas 

conexas, caracterizada por um público especializado, conteúdo específico e código 

fechado); e ii) disseminação extrapartes (circulação de informações que se situam 

fora da área-objeto da disseminação, a exemplo de revistas que podem ser 

consumidas por diferentes especialistas, como é o caso, por exemplo, da revista 

Língua Portuguesa, da Editora Segmento, que pode interessar tanto aos estudiosos 

da linguagem, quando a jornalistas). 

 Como exemplos da divulgação científica, o autor apresenta o jornalismo 

científico, os livros didáticos, os cursos de extensão para não especialistas, as 

campanhas de educação voltadas para determinadas áreas, os fascículos de ciência 

e tecnologia produzidos por grandes editoras, documentários, programas de 

televisão etc.  

 Diante dessa abordagem, ratifico que, neste trabalho, a escolha da 

terminologia será a de divulgação científica (DC) para me referir às atividades que 

digam respeito à difusão de conhecimentos científicos ou técnicos7, excetuando 

aquelas voltadas aos círculos dos especialistas (disseminação intraparte, na visão 

de Bueno).  

 Para facilitar minha apreensão a respeito desses conceitos, em que as 

fronteiras entre suas abrangências conceituais são tão tênues, esbocei o gráfico a 

seguir, na tentativa de melhor registrar as diferenças, aproximações e exemplos dos 

conceitos discutidos aqui.  

 

 

                                                 
7 Em francês é chamado de vulgarisation cientifique, em inglês popularization ou sciense journalism, e 
em espanhol periodismo cientifico. 
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Figura 2 A disseminação científica 

 

 

Mas, afinal, como posso definir o texto de DC?  

É consenso entre os estudiosos, uma tarefa não muito simples definir o texto 

de DC, pois, de acordo com Sánches Moura (2003, p. 13), “cada divulgador tem sua 

própria definição de divulgação”. No entanto, é sugerido o seguinte conceito 

operativo: “a divulgação é uma recriação do conhecimento científico, para torná-lo 

acessível ao público”.  

Nesta perspectiva, destacamos como principal eixo teórico, o trabalho de 

Authier-Revuz (1998) sobre DC. Na concepção dessa autora, o texto de divulgação 

científica é uma associação do discurso científico com o discurso cotidiano, sendo 

que este último favorece a leitura por parte de um número maior de leitores. A autora 

conceitua DC como: 

 

uma atividade de disseminação, em direção ao exterior, de conhecimentos 
científicos já produzidos e em circulação no interior de uma comunidade 
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mais restrita; essa disseminação é feita fora da instituição escolar-
universitária, não visa à formação de especialistas, isto é, não tem por 
objetivo estender a comunidade de origem (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 
107). 

 

Horta Nunes (2003), ao abordar o texto de DC, afirma haver “uma 

justaposição entre os discursos científico e cotidiano”, como se houvesse uma 

concorrência entre os conhecimentos, demonstrando, desse modo, estabelecer 

posições que sinalizam a hierarquização das formas de saber. 

Orlandi (2001) afirma que a DC é uma relação estabelecida entre duas formas 

de discurso – o científico e o jornalístico – em uma mesma língua.  

  Diante dessas definições, posso concluir que o texto de DC constitui a 

intersecção entre dois gêneros discursivos: o discurso da ciência e o discurso do 

jornalismo, este último visto como o discurso de transmissão de informação. Para 

Campos (2006, p. 1), esse gênero “é considerado como realização enunciativa 

marcada pela ação de quem é colocado na posição de um ao falar pelo outro (o 

especialista) para o outro (não-especialista)” (grifos do autor). 

Noutras palavras, o eu refere-se ao divulgador que utiliza uma linguagem 

discursiva para se aproximar do outro – o público (não especialista8), a partir das 

informações de um outro – o especialista (o cientista/ciência).  

Convém salientar que se trata de um público-leitor distanciado das ciências 

ou de alguns de seus ramos, ou seja, a divulgação da ciência é veiculada em vários 

meios de comunicação em que leitores potenciais podem ser leigos em 

determinados assuntos.  

Feita essa breve digressão para se ter uma ideia do lugar que assumo ao 

discutir a DC, acionarei agora o zoom de nossa visão para discuti-la como gênero do 

discurso.  

 

 

3.3.1 Divulgação Científica: um gênero híbrido 

 

 

 Retomando Bakhtin, “cada uma das esferas de comunicação verbal gera um 

dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de 

                                                 
8 Martins (2005) prefere denominar os sujeitos leitores de divulgação científica como “não cientistas”. 
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vista temático, composicional e estilístico” (BAKHTIN, 1979, p. 284). Isso significa 

dizer que as características similares da linguagem utilizada nas diversas esferas da 

sociedade fizeram com que ocorresse um agrupamento dos discursos por 

similaridade. 

Cada atividade apresenta um repertório de gênero discursivo específico e sua 

mutabilidade está ligada ao crescimento e ao desenvolvimento do grupo, num 

processo de complexidade constante e de formação de novos gêneros discursivos. 

 Nas palavras de Todorov (apud SWALES, 1993, p. 36), “um novo gênero é 

sempre a transformação de um ou vários gêneros velhos, por inversão, 

deslocamento ou por combinação”. Essas palavras de Todorov corroboram o que 

abordo neste trabalho: considerando as concepções sobre gênero já apresentadas, 

aplicadas especificamente aos estudos dos textos de DC, posso afirmar que tais 

textos compreendem uma prática social resultante da fusão de dois outros domínios 

discursivos, a saber: o discurso de cunho científico e o discurso de cunho 

jornalístico.  

Verticalizando mais a abordagem sobre a DC, retomo a interpretação do 

postulado bakhtiniano a respeito da noção de gênero como tipo relativamente 

estável de discurso, elaborado por cada esfera de utilização da língua. 

Considerando o fato de que o caráter e os modos dessa utilização são variados, 

variadas também serão as modalidades de gêneros discursivos. Dessa forma, 

pensando a DC, ela está circunscrita a uma esfera de utilização da língua, podendo 

ser encarada como um gênero discursivo. Mas não só por isso. Os gêneros, como já 

foi anteriormente abordado, refletem, então, as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas no tocante a três aspectos: o conteúdo 

temático, estilo verbal e construção composicional, elementos esses 

indissoluvelmente ligados entre e si e fundidos no todo do discurso. “Os gêneros 

estão sempre vinculados a um domínio da atividade humana, refletindo suas 

condições específicas e suas finalidades”, ressalta Fiorin (2006, p. 62). Sua 

estabilidade é demonstrada, como dito anteriormente, no conteúdo temático, no 

estilo e na organização composicional. 

Partindo do pressuposto de que os gêneros, com seus propósitos discursivos, 

não são indiferentes às características de sua esfera, pelo contrário, neles que elas 

“se mostram”, todo gênero tem um conteúdo temático determinado: seu objeto 

discursivo e finalidade discursiva, sua orientação de sentido específica para com ele 
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e os outros participantes da interação. No caso da DC, a caracterização do seu 

discurso, do ponto de vista temático, reside no assunto “ciência e tecnologia”, 

constituindo-se um tema único, concreto, histórico e que se adapta às condições do 

momento, conforme Bakhtin propõe para constituir um gênero.  

Convém lembrar que o conteúdo temático “não é o assunto específico de um 

texto, mas é o domínio de sentido que se ocupa o gênero. [...] As sentenças têm 

como conteúdo temático a decisão judicial” (FIORIN, 2006, p. 62). Essa é a ligação 

temática dentro de cada atividade humana, em que a linguagem é um elo da cadeia 

que permite a identificação desta esfera e de seus participantes, pelos discursos 

proferidos. Portanto, tomando os textos9 que compõem o nosso corpus como 

ilustração, o conteúdo temático não diz respeito aos assuntos específicos nele 

tratados, como Argumentação, Estratégias Argumentativas, Lógica e Argumentação, 

Teoria da Enunciação, entre outros, mas o conteúdo temático refere-se à 

abordagem, informação e divulgação de assuntos voltados aos estudos e usos da 

linguagem. 

Outra dimensão constitutiva do gênero que está estritamente vinculada à 

unidade temática, é a construção composicional. Ela refere-se à forma de organizar 

o texto, de montar a estrutura com os itens que comporão a obra. Como exemplifica 

Fiorin (2006, p. 62): 

 

[...] sendo a carta uma comunicação diferida, é preciso ancorá-la num 
tempo, num espaço e numa relação de interlocução, para que os dêiticos 
usados possam ser compreendidos. É por isso que as cartas trazem a 
indicação do local e da data em que foram escritas e o nome de quem 
escreve e da pessoa para quem se escreve. 

 

Pensando nos textos da revista Língua Portuguesa, que constituem nosso 

corpus, podemos perceber que, em relação à forma composicional, a maneira como 

o discurso é constituído e as relações dialógicas que acontecem entre os parceiros 

da comunicação verbal, põem em funcionamento procedimentos discursivos 

variados, dentre eles: a recuperação de conhecimento tácitos10, gancho frio11, 

                                                 
9 Matérias da revista Língua Portuguesa, da Editora Segmento, assinadas pelo Prof. José Luiz Fiorin. 
10 O conhecimentos tácito é o conhecimento proveniente do convívio cotidiano resultante dos 
significados que o indivíduo que o indivíduo constrói ao longo da vida. 
11 “O gancho frio é, pois, uma estratégia para atrair o leitor” (BLIKSTEIN, 2004, p. 65), consistindo em 
iniciar o texto com uma pequena narrativa, no intuito de “agarrar” o leitor e fazê-lo ter o interesse no 
assunto a ser abordado na matéria e levá-lo a percorrer toda a extensão da matéria.  
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conclusão no início do texto, explicações, exemplificações etc.12. Todas essas 

formas dão à DC uma composição característica desse gênero de discurso. 

Além desses aspectos que constituem a estrutura composicional do discurso 

da DC, podemos visualizar, do ponto de vista do aspecto textual, formal, como o 

texto de DC se apresenta na revista. Nela, ele apresenta os seguintes elementos:  

i) manchete: compreende o título da reportagem (Justiça da cruz, na 

ilustração a seguir), que tem como finalidade apresentar, de forma 

resumida, sucinta, o que será dito no corpo do texto; em seu formato 

gráfico, o corpo das letras é bem maior que o do restante do texto 

para chamar a atenção do leitor previamente; 

ii) lead: pequeno resumo que parece depois do título, a fim de 

apresentar o conteúdo do texto e chamar ainda mais a atenção do 

leitor (Caso da contestação da religiosidade de um juiz do STF 

mostra que a lógica implicativa pode servir a raciocínios 

autoritários); 

iii) corpo: desenvolvimento do assunto abordado, em linguagem 

direcionada ao público-alvo; e 

iv)            assinatura com as credenciais da autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Esses aspectos serão melhor discutidos no capítulo seguinte. 
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Figura 3: Estrutura Composicional do texto de DC 
 da revista Língua Portuguesa 

Fonte: FIORIN, 2009a, p. 22-23. 
 
 

Além dos elementos citados, é possível observar que o primeiro impacto 

visual do texto é marcado por sua espacialização característica, pela presença de 

ilustração (que traz imagens acompanhadas por legenda a serem “interpretadas” e 

se integram ao texto) além de um boxe explicativo, apresentando uma informação 

chave do conteúdo do texto. A utilização desses recursos, além da disposição 

gráfica dos textos, das cores, enfim, de todo o trabalho de diagramação e designer, 

concorrem para a finalidade maior de despertar o interesse pela leitura integral do 

texto por parte de seu público em potencial, cumprindo seu papel que é o da 

divulgação13. Cabe lembrar que as formas de estruturação do discurso de DC e os 

                                                 
13 Cabe aqui uma resumida observação: para estabelecer uma breve comparação, tomemos um texto 
científico como exemplo, o paper, para observamos que sua estrutura composicional em muito se 
diferenciaria do texto apresentado acima. Com pequenas variações, a superestrutura de um artigo 
científico (pelo menos no campo das biociências) apresenta os seguintes itens: introdução, material e 
métodos, resultados e discussão. 
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tipos de relação entre o locutor e os parceiros da comunicação verbal vão pôr em 

funcionamento procedimentos discursivos variados, dentre eles podemos citar a 

recuperação de conhecimentos científicos tácitos, fórmulas de envolvimento, 

segmentação da informação, dentre outros.  

Ainda em tratando desse aspecto – o da composicionalidade -, Bakhtin afirma 

que uma das causas de a questão dos gêneros do discurso não ter sido 

profundamente abordada, se deve, muito provavelmente, ao fato de a composição 

dos gêneros ser diversa e heterogênea, resultante da heterogeneidade e diversidade 

da atividade humana, não permitindo, portanto, um plano comum para seu estudo. 

Quanto ao terceiro elemento constitutivo do gênero discursivo e que está 

vinculado estritamente à unidade temática e composicionalidade, o estilo, este é 

entendido como “seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em 

função da imagem do interlocutor e de como se presume sua compreensão 

responsiva ativa do enunciado” (FIORIN, 2006, p. 62). Dirigido a um público não 

especializado nos assuntos de ciência, o discurso da divulgação deve 

 

dispensar a linguagem esotérica exigida pelo discurso científico preparado 
por e para especialistas e abrir-se para o emprego de analogias, 
generalizações, aproximações, comparações, simplificações - recursos que 
contribuem para corporificar um estilo que vai se constituir como marca da 
atividade de vulgarização discursiva (ZAMBONI, 1997, p. 122). 

 

Vejamos o que diz Bakhtin sobre essa questão:  

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 
especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 
determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu 
acabamento, de tipos da relação do falante com outros participantes da 
comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o 
discurso do outro, etc. (BAKHTIN, 1997a, p. 266). 

 

 É o que ocorre com os exemplos abaixo, retirados dos textos que constituem 

o corpus da pesquisa: 

 

( 1 ) Um esquema argumentativo são relações entre premissas. A 
argumentação opera com dois grandes tipos de esquemas: a implicação 
(se A, então B) e a concessão (A, embora B) (FIORIN, 2009a, p. 22). 

 
 

( 2 ) Uma declaração de inocência em termos penais não significa que o 
júri ou o juiz creia que o acusado é inocente, quer dizer que não tem 
certeza de que ele tenha delinqüido. (FIORIN, 2010b, p. 41). 
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( 3 ) Além dos casos de ambiguidade, há certos equívocos que derivam do 
uso, nos raciocínios lógicos, de palavras com mais de um sentido. Por 
exemplo, nos silogismos, o termo médio aparece duas vezes, uma na 
premissa maior e uma na menor (FIORIN, 2010d, p. 23). 

 

 

Observemos, nesses fragmentos apresentados, que as condições em que os 

textos de DC são produzidos fazem com que o enunciador lance mão de recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua para poder efetivar seu projeto de 

dizer. São discursos marcados pela definição (exemplo 1), explicação (exemplo 2) e 

exemplificação (exemplo 3). Tudo isso concorrendo para caracterizar o DC, no seu 

propósito maior de ser compreendido pelo público a que se destina (um público não 

especialista dos conteúdos do mundo da ciência).  

No bojo dessa discussão que ainda estou empreendendo, na busca da 

compreensão do enunciado da DC, irei me aportar nas reflexões de Bakhtin para 

continuar pensando em algumas particularidades do enunciado que, enquanto 

unidade real de comunicação, pressupõe uma autoria, atrelado à natureza e 

funcionalidade da DC, enquanto gênero do discurso.  

Inicio com a característica da alternância dos sujeitos do discurso. Cada 

enunciado, como unidade, possui um início e um fim absolutos, que o delimitam dos 

outros enunciados. As fronteiras de cada enunciado são delimitadas pela alternância 

dos sujeitos do discurso, caracterizadas pelo fato de o falante ter concluído o seu 

querer-dizer, ter terminado seu enunciado, para passar a palavra ao outro. Assim, 

ele enseja uma atitude responsiva para com ele (verbal ou não, imediata, retardada, 

silenciosa etc.), que pode ser a resposta a uma pergunta, o atendimento ou não a 

um pedido, a formulação de um juízo acerca de algo etc. Pensando no enunciado da 

DC, percebemos que o locutor desse tipo de discurso, assumindo a sua posição de 

divulgador14, manifesta sua visão de mundo, seu estilo, de modo que, para assumi-

la, é necessário correlacioná-la com outras posições. São esses procedimentos que 

acabam por distinguir um enunciado de outro. Ou seja, o cientista, tendo concluído o 

seu projeto de dizer, dá lugar a um outro sujeito para que este concretize o seu 

projeto, numa espécie de réplica (reação-resposta). Efetivado, por sua vez, seu 

projeto enunciativo, a atitude responsiva agora está nas mãos do leitor que irá 
                                                 
14 É objetivo deste capítulo ainda discutir o papel do divulgador no discurso de divulgação científica. É 
o objeto de discussão do próximo tópico. 
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proceder com réplicas de confirmação, complementação, recusa, aceitação, 

discordância etc., sempre num diálogo permanente. Essa alternância dialógica 

determina o acabamento específico, segunda particularidade do enunciado. 

Estreitamente vinculada a esse traço (alternância dos sujeitos falantes) está a 

característica de um certo acabamento específico do enunciado. Por essa 

propriedade entende-se que o locutor disse ou escreveu tudo o que estava em seu 

intento dizer ou escrever, em suas condições específicas de produção. No âmbito da 

DC, é possível dizer que o divulgador, enquanto leitor do discurso científico, toma 

uma postura de resposta em relação ao enunciado do outro (cientista) ou em relação 

a outro enunciado que circulou. 

É o que pode ser visualizado nos fragmentos a seguir, quando em ( 4 ), o 

locutor, diante de um dizer da então ministra Dilma Rousseff à imprensa sobre o 

apagão, que foi produzido em circunstâncias específicas de produção, permite que 

um novo enunciado surja, por parte do divulgador, como uma espécie de resposta, 

comentário ou análise de um dito; princípio, aliás, como já observado, de 

responsividade discursiva. O mesmo ocorre em (5):   

 

 

( 4 ) A ministra Dilma Rousseff, falando à imprensa sobre o apagão que 
deixou 18 estados sem energia elétrica, disse que para o governo o 
episódio “estava encerrado” (FSP, 13/11/2009). Há duas táticas de terminar 
uma discussão, forçando a “vitória” de um argumento sobre o outro 
(FIORIN, 2010b, p. 40). 

  
 

( 5 ) A fala é o ato individual de realização da língua. Saussure não explica 
como se passa de uma a outra. É o que vai fazer outro linguista francês, 
Emile Benveniste, que mostra que a passagem da língua à fala se dá por 
meio de uma instância que ele denomina enunciação, que é o ato de dizer, 
ou seja, “colocação em funcionamento da língua por um ato individual de 
utilização” (FIORIN, 2010e, p. 21).  

 

É como se o locutor/cientista pusesse um ponto final ao seu enunciado com 

um dixi15 conclusivo, ensejando uma atitude responsiva para com ele. Esse dixi 

conclusivo é percebido pelo interlocutor/divulgador, e é determinado por três fatores 

interligados:  

                                                 
15 Essa é a comparação de Bakhtin. O dixi conclusivo é constante do gênero retórico de discursos 
parlamentares, que marcam o encerramento de sua oratória com expressões do tipo “Era o que tinha 
a dizer”, “Tenho dito”. 



 52 

i) o tratamento exaustivo do objeto e do sentido (o que pode ser dito naquela 

situação);  

ii) a intencionalidade discursiva do falante (projeto discursivo); e  

iii) as formas composicionais relativamente estáveis do todo (os gêneros do 

discurso).  

A terceira particularidade diz respeito à relação do enunciado com o próprio 

enunciador (seu autor) e com os outros parceiros da comunicação verbal. Para 

Bakhtin (1997a), os parceiros da comunicação verbal são determinantes na 

composição do enunciado. O autor advoga que a composição e o estilo do 

enunciado não são determinados somente pela relação valorativa do enunciador 

com o elemento semântico do seu discurso e com o sistema linguístico. Ou seja, 

para determinação do estilo, é insuficiente se considerar somente a visão de mundo 

do enunciador e seus juízos de valor e emoção, bem como o objeto de sentido do 

discurso e os recursos linguísticos utilizados; há um outro fator que não pode ser 

deixado de lado: a relação do enunciador com os enunciados dos outros parceiros 

da comunicação verbal. Este é um fator determinante, junto com os demais 

mencionados, do estilo composicional. 

Ainda nessa particularidade, não posso deixar de abordar a questão da 

expressividade, entendida como a relação valorativa que o enunciador estabelece 

com o enunciado. É por meio dela que a posição valorativa dos participantes do 

discurso se expressa.  

As palavras estão aí, não têm dono, prontas para servirem ao 

empreendimento discursivo de qualquer locutor. Nessa empreitada, elas estão 

suscetíveis a receber os mais variados juízos de valor. Elas são não neutras, não 

saem do sistema da língua, saem de outros enunciados “que são apresentados ao 

nosso [enunciado] pelo gênero, isto é, pelo tema, composição e estilo: selecionamos 

as palavras segundo as especificidades de um gênero” (BAKHTIN, 1992, p. 312).  

A expressividade está presente em todos os enunciados, pois não há 

enunciado neutro.  Dessa forma, ela pode ser manifestada através do próprio gênero 

discursivo utilizado, porque ele já nasce com expressividade, consequência do fato 

de estar ligado a uma situação típica de interação (discurso de um reitor numa 

formatura, discurso de um padre numa homilia, discurso de um divulgador numa 

reportagem de revista de divulgação científica etc.). No trecho a seguir, o que pode 

ser observado é que o locutor deixa marcas de sua subjetividade no enunciado que 
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produz. É uma questão de expressividade na medida em que o seu discurso 

denuncia seu ponto de vista, sua opinião em relação a um fato linguístico que, no 

exemplo, diz respeito à desconfiança que se deve ter quanto ao uso dos marcadores 

argumentativos:  

 

( 6 ) Não podemos confiar no uso dos marcadores argumentativos, como 
“assim” ou “portanto”, para determinar se um argumento é logicamente 
adequado, pois nem sempre eles introduzem um ato de fala que expressa 
a conclusão de um argumento lógico (FIORIN, 2010a, p. 39). 

 

Diante de todas essas considerações, da discussão em torno da ordem do 

discurso científico e do discurso jornalístico, da divulgação enquanto gênero 

discursivo, resta-me uma inquietação, que farei agora para concluir esse tópico: 

nesse cenário, qual o lugar ou função ocupa a DC: estaria circunscrita no âmbito da 

formação discursiva do discurso científico ou seria uma forma de mediação entre o 

discurso científico e o discurso jornalístico?  

Mesmo reconhecendo que há uma tendência a encarar a atividade de DC 

numa perspectiva conciliatória, que cumpre o papel social de aproximar o homem 

leigo aos saberes e conhecimentos historicamente construídos pela ciência, 

concordo com Zamboni (1997), quando a autora argumenta que, mesmo que a DC 

cumpra tal função (a de lançar pontes de trânsito entre os saberes institucionalizado 

e não-saber laico), a DC não pertence ao campo científico nem à formação 

discursiva da ciência. Ora, temos nesse discurso condições de produção outras, 

interlocutores outros, elementos constitutivos de tal gênero manifestados de forma 

diferente, e mais, colocados em funcionamento em campos discursivos distintos. 

Finalizo a argumentação com a voz de Bakhtin:  

 

cada um dos gêneros do discurso, em cada uma das áreas da 
comunicação verbal, tem sua concepção padrão do destinatário que o 
determina como gênero” 
[...] 
a divulgação científica dirige-se a um círculo preciso de leitores, com certo 
fundo aperceptivo de compreensão responsiva; é a outro leitor que se 
dirigem os textos que tratam de conhecimentos especializados, e é a um 
leitor muito diferente que se dirigirão as obras de pesquisas especializadas 
(BAKHTIN, 1992, p. 321-322). 

 

Para concluir o tópico, proponho a reflexão de que a historicidade dos 

gêneros demonstra que sua estabilidade é efetivamente relativa, pois a relação com 
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a área em que o gênero discursivo materializa-se é que determina seu grau de 

mudança, de evolução e de recaracterização com o passar do tempo. O que se 

pode afirmar é que “as mudanças históricas dos estilos de linguagem estão 

indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros dos discursos” (BAKHTIN, 

1997a, p. 267) e que uma visão superficial sobre os gêneros discursivos deixaria de 

lado a complexa dinâmica história que os abarca.  

São os gêneros do discurso que 

 

[...] refletem de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças 
que transcorrem na vida social. Os enunciados e seus tipos, isto é, os 
gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da 
sociedade e a história da linguagem. Nenhum fenômeno novo (fonético, 
léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um 
complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e 
estilos (BAKHTIN, 1997a, p. 268). 

 

Enfim, pensar o gênero DC significa pensar que ele possui seu campo 

predominante de existência, o seu cronotropos16, não substituindo, assim, nem o 

discurso científico nem o discurso jornalístico, mas que atravessa e se aproveita 

desses domínios discursivos para constituir um novo gênero, um novo texto-

enunciado.  

 

 

3.4 O papel do divulgador: uma questão de mediação 

 

 

Pensar o gênero DC exige que volte minha atenção a respeito da importância 

que exerce, no jogo interativo que caracteriza a interação entre enunciação do 

especialista com a enunciação do não especialista, a experiência mediadora da 

enunciação do divulgador (doravante DV). Nessa articulação, segundo Campos 

(2006, p. 11):  

 

                                                 
16 A situação social de interação dos gêneros pode ser articulada à noção de cronotropos. O 
cronotropos, para Bakhtin (1993a), é uma unidade espaço-tempo dotada de valor. Ele carrega 
sempre uma visão de mundo, uma visão de homem. Por isso, afirmo que cada gênero, dentre eles o 
de DC, está assentado em um diferente cronotropos, pois inclui um horizonte espacial e temporal 
(qual esfera social, em que momento histórico, qual situação de interação), um horizonte temático e 
axiológico (qual o tema do gênero, qual a sua finalidade ideológico-discursiva) e uma concepção de 
autor e destinatário (RODRIGUES, 2005). 
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DV [divulgador] assume a posição de um para tentar, discursivamente, 
fazer a aproximação do outro (Ciência) ao universo do outro (Público), e 
vice-versa, constitui a enunciação ternária, ou seja, a enunciação do 
gênero Divulgação Científica, que se realiza com a mediação, praticada por 
DV, no jogo interativo de linguagem. Aqui, DV articula a enunciação 
primária (enunciação do especialista) com a enunciação secundária 
(enunciação do não especialista). Tal conjunto de experiências de 
linguagem, ou de gênero, vem marcado, dialogicamente, por uma dupla 
exterioridade e uma dupla excedência. Ou seja, ao dizer, 
emblematicamente, eu falo pelo outro para o outro, assume o seu propósito 
discursivo de produzir um texto que promova a aproximação de uma 
enunciação à outra.  

 

Com a intenção de melhor explicitar essa enunciação ternária apresentada 

por Campos, vejamos a seguinte ilustração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 4: Esquema da estrutura enunciativa da Divulgação Científica 

 

 

Como pode ser observado, na enunciação da DC, há uma estrutura 

enunciativa de três lugares com duas extremidades: o primeiro é o lugar da ciência, 

representado pelos cientistas, cuja autoridade traduz-se em garantia de credibilidade 

e seriedade. O segundo lugar é ocupado pelo “público leitor”, chamado de não 

especialista, cuja imagem é construída a partir da ideia de um homem leigo, porém 

aberto e curioso sobre “novidades” da ciência. Por fim, no terceiro lugar, temos o 

DV, que é o mediador dessa relação, cuja função é aproximar os dois polos. 

Posso dizer de outra maneira: no gênero DC, o papel desempenhado pelo DV 

é o de mediador, cujo espaço de enunciação localiza-se no interdiscurso, já que ele 

(o DV) fala do outro (ciência) para o outro (público leitor), gerando, de modo criativo, 

uma nova enunciação: a enunciação da DC, que tem como alvo o não especialista. 

ESTRUTURA ENUNCIATIVA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  
 

Público leitor  
(não especialista) 

Ciência  
(especialista) 

Divulgador 
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Na argumentação de Zamboni (1997), o que se tem aí, não é mera forma de 

reformulação discursiva, mas essencialmente a formulação de um novo discurso 

(ZAMBONI, 1997, p. 28), com características e finalidades próprias17. 

O trabalho do DV é resultado de um gesto interpretativo do discurso da 

Ciência e não apenas uma reformulação de seu discurso. O modo como o DV vai 

elaborar seu discurso depende essencialmente do contexto discursivo em que se 

inscreve, o que inclui, como vimos, não apenas o meio através do qual o seu artigo 

será veiculado, mas, essencialmente, o interlocutor a quem este se dirige.  

Segundo Orlandi (2001, p. 23), “o jornalista lê em um discurso e diz em outro”. 

Esta autora encara o discurso de DC como um “jogo complexo de interpretação”, 

visto que a divulgação relaciona diferentes formas de discurso na mesma língua; 

portanto, trata-se de discursividades diferentes. Por isso que defendo a ideia de que 

o DV não traduz o discurso científico, antes ele trabalha no entremeio desses dois 

discursos. O que há, pautado na reflexão de Orlandi, é uma interpretação da ordem 

do discurso da ciência que vai produzir um lugar de interpretação em outra ordem de 

discurso. Teremos aí, a constituição de efeitos de sentidos próprios do domínio 

discursivo da DC. Na posição da autora, a DC é uma versão da ciência.   

Em seu estudo, Grigoletto (2005) afirma, aproximando-se da posição de 

Orlandi, que o trabalho do jornalista científico (aqui, eu desloco para DV) é resultado 

de um gesto de interpretação do discurso da ciência e não apenas de tradução de 

um código e/ou termos especializados. Dessa forma, na produção do discurso da 

DC, o DV desloca os saberes da ordem da ciência, como também recorta elementos 

da ordem do senso comum.  

A título de exemplificação, basta observar o texto abaixo, constante do corpus 

de nossa pesquisa. O autor, para construir seu texto, lança mão de um provérbio 

conhecido por todos: Não há rosas sem espinho (um discurso que circula 

socialmente e que, de certa forma, faz parte do senso comum), utilizando-o como 

título e explicando-o na introdução do texto, para, em seguida, discorrer sobre as 

condições necessárias para uma argumentação válida, do ponto de vista da retórica. 

 

 

 

                                                 
17 Essa é a discussão que empreenderei no capítulo 4. 
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Figura 5: Elementos do senso comum no discurso de DC 
Fonte: FIORIN, 2009d, p. 38-39. 

 

Dessa forma, fica notório que estamos diante de instâncias diferentes de 

enunciação e, portanto, efeitos de sentido diferentes. O que significa na ordem do 

discurso da ciência, enquanto lugar de produção do conhecimento, na DC ocorre o 

deslocamento para a produção da informação. 

Nesse processo de deslocamento, há uma nova enunciação. O DV não é um 

tradutor, mas se inscreve como um autor que, após o gesto de interpretação do 

discurso da ciência, ele tem seu ato responsável18 (no sentido bakhtiniano do termo) 

e responde por essa enunciação, num espaço de interdiscursividades, pois o próprio 

princípio fundador da linguagem é a dialogia.   

                                                 
18 O ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro. Pode-se dizer que ele é 
constitutivo de integridade. O sujeito se responsabiliza inteiramente pelo pensamento. Nas palavras 
de Bakhtin, “cada um de meus pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato singular responsável 
meu; é um dos atos de que se compõe a minha vida singular inteira como agir ininterrupto [...] cada 
ato singular e cada experiência que vivo são um momento do meu viver-agir” (2010, p. 44). Ou seja, 
Bakhtin postula que se cada sujeito ocupa um lugar singular e único, esse sujeito apresenta-se, 
portanto, como responsável pelos seus atos. Assim, o ato ético corresponde a um conjunto de 
obrigações e deveres concretos, é o agir no mundo, ligado diretamente à realidade. 
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Na enunciação da DC, é o locutor (DV) quem toma a palavra. E essa palavra 

existe para ele sob três aspectos, conforme assinala Zamboni (1997):  

i) como palavra neutra da língua (desprovida de expressividade);  

ii) como palavra do outro (preenche o eco do interdiscurso); e  

iii) como palavra minha, que, por estar a serviço de minha intenção 

comunicativa, do meu querer-dizer de locutor, já está impregnada de 

meu tom, de minha expressividade.  

Com isso, posso ampliar a reflexão ao pensar, tomando Bakhtin como 

referência, a importância da atividade do locutor (divulgador), pois é ele o 

responsável na busca do gênero discursivo adequado ao cumprimento de sua 

intenção comunicativa e no estabelecimento da relação da expressividade com 

objeto do seu discurso. Em seu projeto do querer-dizer “coisas da ciência para o 

público em geral” está presente sua visão de mundo, enquanto autor, e sua marca 

de individualidade também se manifesta em cada um dos elementos estilísticos com 

os quais se cumpre a sua intenção comunicativa.  

Além da importância, no projeto comunicativo da DC, a figura do “outro” 

também é determinante para a realização do projeto do querer-dizer do DV. Ora, ao 

enunciar, enuncia-se a alguém. Vejamos o que diz Bakhtin a respeito desse “outro”: 

“O índice substancial (constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de 

estar voltado para o destinatário” (1992, p. 320). Afinal de contas, faz parte da 

natureza do enunciado buscar uma compreensão responsiva ativa, isto é, a resposta 

presumida influi no enunciado do locutor no momento em que ele está sendo 

elaborado; na verdade, o que se tem é uma co-enunciação.  

Isso nos obriga, tomando a experiência dialógica da linguagem como 

pressuposto, na relação dos interlocutores que escrevem e lêem, a pensar o texto 

de DC, portanto, como um “espaço marcado pela atividade de quem escreve, na 

posição de um, e quem lê, na posição de o outro” (CAMPOS, 2008, p. 6). Ainda com 

base na argumentação de Campos (2008, p. 6): 

: 

Do ponto de vista dialógico, o que se espera do locutor, quando assume a 
posição de linguagem identificada como um, é a construção imaginária de 
um alocutário, figurado na posição identificada como o outro. Desse modo, 
ao escrever, o locutor constrói com a linguagem não só a si, mas ainda o 
alocutário: o seu leitor. E assim fazendo, agindo com a linguagem, o locutor 
procura conquistar o seu alocutário, operando no sentido de fazê-lo ser o 
que está sendo imaginado pela posição daquele que figura como um: o 
locutor. Nesse caso, o locutor pode ser caracterizado como uma operação, 
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ou estilo, de conquista do alocutário: uma estratégia textual de escrita que 
prefigura estratégias textuais de leitura. E esse, o alocutário, na posição 
que o figura como outro, executaria também operações de linguagem que 
se articulam naquilo que pode ser definido como estratégias textuais de 
leitura para a conquista do escritor como construção de linguagem 
articulada pelo leitor (CAMPOS, 2008, p. 4). 

 

Dito de outra forma, a palavra do DV está marcada, constitutiva e 

mostradamente, das palavras do outro. Seria ilusório pensar que as palavras 

enunciadas por Fiorin nos textos constantes do nosso corpus têm origem nele 

mesmo. Em seu projeto enunciativo, estão as palavras do outro, a voz da ciência. 

Isso é o que aprofundarei no capítulo seguinte. 
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4 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA ATIVIDADE DE (RE)FORMULA ÇÃO 

DISCURSIVA? 

 

 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, 
 é resposta a alguma coisa e é constituída como tal.  

Não passa de um elo em uma cadeia de atos de fala. 
 Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam,  

trava uma polêmica com elas, conta as reações  
ativas da compreensão, antecipa-as. 

Mikhail Bakhtin 
  

 

Authier-Revuz, importante pesquisadora francesa da Análise do Discurso, em 

seus estudos fundamentados na noção bakhtiniana de dialogismo, postula o 

discurso de divulgação sob a ótica da heterogeneidade mostrada. A autora 

considera que o discurso da DC trata-se de uma prática de reformulação textual-

discursiva, em cujo conjunto se inserem a tradução, o resumo, a resenha, a 

paráfrase, os textos pedagógicos etc. Em suas palavras, a DC apresenta-se como 

“prática de reformulação de um discurso-fonte (D1) em um discurso segundo (D2)” 

(AUTHIER-REVUZ, 1982 apud ZAMBONI, 1997, p. 75).  

Na mesma linha de raciocínio, Mortureux (apud KREINZ, 1999, p. 15) define o 

discurso de DC como a “re-enunciação de discursos-origem, elaborados por e para 

‘especialistas’, em discursos destinados ao grande público”. Nessa definição, a 

atividade de re-enunciação teria a função de condensar termos científicos 

específicos que se apresentam como obstáculos ao entendimento global do discurso 

fonte.  

Zamboni (1997), pesquisadora brasileira, em trabalho sobre o assunto, 

apresenta uma concepção contrária à de Authier-Revuz. Para ela, o discurso da DC 

é um trabalho de formulação de um discurso novo, estando atrelado ao discurso de 

transmissão de informação.  

Orlandi (2001), como já citado neste trabalho, considera o discurso de DC um 

jogo complexo de interpretação. Na concepção dessa autora, a DC é uma relação 

estabelecida entre duas formas de discurso, quais sejam: o discurso da ciência e o 

discurso jornalístico. 
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Em concordância com Orlandi, Grigoletto (2005), em seu estudo, ao se 

questionar sobre a caracterização do discurso de DC, em este ser uma reformulação 

do discurso científico ou discurso novo, conclui tratar-se de um discurso que não 

está na ordem da ruptura nem somente na ordem da reformulação, haja vista 

manter-se o efeito de ressonância do discurso da ciência. Para a autora, trata-se de 

um deslocamento. De fato, o discurso da ciência constitui um dos ingredientes 

constantes das condições de produção da DC. Um ingrediente necessário, mas não 

suficiente. 

Aproveito a argumentação de Grigoletto, ao advogar que se trata de 

deslocamento, para acrescentar que, nesse deslocamento, não se tem mais o 

discurso científico tal como produzido na instância científica, pois o conhecimento 

que chega ao grande público está destituído das condições históricas e ideológicas 

do processo de produção do conhecimento científico.  

Grigoletto nega a atividade discursiva de DC como uma atividade de 

tradução. Segundo ela, “não se trata de tradução, porque não se trabalha, 

necessariamente, com duas línguas diferentes. Prefiro falar em (re)atualização do 

discurso da ciência”  (GRIGOLETTO, 2005, p. 39). Assim, a autora define o discurso 

de DC: 

 

uma forma de relação parafrástica, inscrita num espaço discursivo 
intervalar, que opera com deslocamentos, sob a forma de comentário, tanto 
no nível da repetição quanto no nível da (re)formulação. Assim, o discurso 
da ciência vai ressoar sempre, seja via intradiscurso ou interdiscurso 
(GRIGOLETTO, 2005, p. 54). 

 

Diante dessas conceituações, para responder a pergunta que abre esse 

capítulo, defendo ser o discurso da DC não tão somente como reformulação do 

discurso científico, como postula Authier-Revuz, mas o encaro como discurso 

resultante de um gesto de interpretação, operado na ordem do deslocamento – da 

instância da ciência para a instância da divulgação, da informação -, constituindo-se 

também num novo discurso, numa nova enunciação, com características próprias e 

finalidades específicas, cuja função-autoria, na instância do sujeito da discursividade 

“não reformula apenas em sentido superficial, ele entra na relação com o corpo do 

discurso, com o acesso ao seu acontecimento. Ele desliza, produz efeitos 

metafóricos, faz funcionar sua memória discursiva” (ORLANDI, 2008, não paginado). 

Essa situação pode ser visualizada no esquema que esboço a seguir:  
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Figura 6: A constituição do discurso da DC 

 

Nesse esquema, o discurso da DC resulta de um gesto de interpretação da 

ciência. É papel do DV, de posse desse discurso científico, deslocá-lo para uma 

outra dimensão (a da divulgação e, paralelamente, da informação). Ora, se o 

discurso sai da esfera científica e passa para outra esfera, isso me permite dizer que 

se trata de discursos em formações discursivas e ideológicas distintas; portanto, o 

discurso ao ser reformulado, acaba por constituir-se numa nova enunciação. Ou 

seja, o próprio ato de reformular traz em si um nova formulação. 

Afinal, o sujeito enunciador do discurso de DC não é mais o cientista, as 

condições sócio-históricas e ideológicas de sua produção, no âmbito da divulgação, 

não são mais as mesmas das condições do discurso científico, os sujeitos 

enunciatários atuantes não são mais os mesmos (não se fala mais para os 

cientistas, mas para o público leigo), bem como a estrutura sintático-semântica e 

estilística dos enunciados não é mais a mesma. Por essa razão, não afirmo que 

nesse trabalho discursivo ocorre somente a reformulação. 

Para fundamentar tal ponto de vista, aproveito ainda uma ressalva 

apresentada por Zamboni (1997) ao tratar de uma das principais características do 

discurso de DC (o discurso relatado), onde autora vai mostrar que o discurso 

relatado direto não pertence à formação discursiva da ciência. Ou seja, a voz que 

aparece no discurso científico, quando transposta para os “textos-produto-da-DC”, 

revela-se uma outra voz que não coincide mais com a do discurso científico. 

Além disso, ainda segundo Zamboni (1997), um dos elementos que mais 

contrastivamente se marcam nas condições de produção de DC, em relação às 

condições de produção do discurso científico, é o polo da recepção: “É outro 

destinatário (...) Não mais um par do enunciador, como na disseminação intrapartes, 

mas um receptor apresentado como leigo em assuntos de ciência ou, ao menos, 

leigo naquele determinado assunto sujeito à divulgação” (1997, p. 87). Ora, quando 

A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

                            
 
                                       +                                           = Interpretação Deslocamento (Re) 

formulação 
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se alteram os lugares dos protagonistas da cena enunciativa, consequentemente, há 

um deslocamento de todo um cenário na estrutura do ato comunicativo. Dito de 

outra maneira, se o lugar do destinatário é alterado, também é alterado o lugar do 

enunciador, haja vista que, considerando o princípio do dialogismo bakhtiniano, o 

discurso não existe independentemente daquele a quem está endereçado. Portanto, 

para corroborar o que defendo aqui, considerando o nosso objeto de análise (os 

textos escritos por José Luiz Fiorin para a revista Língua Portuguesa), observamos, 

em contraponto à esfera da ciência, algumas outras alterações como:  

i) alteração dos lugares dos protagonistas: há um deslocamento do 

lugar de cientista (no domínio da ciência) para o lugar do DV, na DC; 

ii) alteração na modalidade de linguagem empregada; iii) alteração nas 

fontes de informação;  

iii) alteração no tratamento do assunto;  

iv) alteração no formato do texto-produto.  

Enfim, submetido a outras condições de produção, o discurso científico deixa de ser 

o que é para se caracterizar como divulgação. Isso basta para justificar a minha 

defesa em afirmar que não se trata somente de reformulação, mas de um novo 

discurso, numa nova formação discursiva, situando-se num outro lugar. Zamboni 

(1997) defende que o campo da DC é o de transmissão de informações, onde 

também se encontram o discurso jornalístico e o discurso didático.  

Essas observações me sustentam a dizer que muito mais que uma estratégia 

de reformulação, o discurso de DC é o resultado de uma atividade discursiva 

desenvolvida em condições de produção inteiramente outras.  

Poderia agora perguntar: qual é a fronteira que separa o discurso da ciência, 

do jornalismo e o discurso de DC? Defendo que a fronteira existente é, tomando de 

empréstimo um termo de Grigoletto, intervalar, uma fronteira porosa, haja vista o 

discurso de DC, mesmo sendo um novo discurso, não rompe, de forma definitiva, 

com o discurso da ciência. Antes, esse apresenta marcas e ressonâncias daquele, 

bastando citar, grosso modo (mas que na sequência deste capítulo será melhor 

discutido), a questão da heterogeneidade (tanto constitutiva quanto mostrada). 
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4.1 A caracterização do discurso de DC 

 

 

Baseando-me em Leibruder (2003), começo a discutir a caracterização do 

discurso da DC, enquanto (re)formulação discursiva e não mera recodificação da 

linguagem científica, a partir das categorias por ela apresentadas. 

 

 

4.1.1 Índices de objetividade 

 

 

4.1.1.1 Voz do cientista 

 

 

É muito comum, em textos de DC, com o objetivo de legitimar seu ponto de 

vista, os textos incorporarem a própria voz do cientista (especialmente daqueles 

pertencentes a órgãos e institutos de pesquisa), pois sua autoridade denota um 

caráter de confiabilidade e veracidade em relação aos argumentos apresentados e 

defendidos. Construções do tipo “O Senhor X (os químicos, os especialistas, o 

mundo dos eruditos...) pensa (diz, experimentou, demonstrou, explicou etc....) 

que...”, nos quais os nomes próprios dos enunciadores, lugares, tempo dos atos de 

comunicação são especificados abundantemente. “P”, a VS reformula “X (ou seja 

D1) diz que P”. A seguir, alguns fragmentos do material aqui analisado que ilustram 

esse procedimento enunciativo: 

 

 

( 7 ) Um esquema argumentativo são relações entre premissas. A 
argumentação opera com dois grandes tipos de esquemas: a implicação 
(se A, então B) e a concessão (A, embora B). Como diz Claude 
Zilberberg , a lógica implicativa é a de fazer o que se pode (fez, porque é 
possível; não fez, porque não é possível); a concessiva é a da 
impossibilidade (fez, apesar de não ser possível; não fez, apesar de ser 
possível). A implicação fala das regularidades, a concessão rompe as 
expectativas e dá acesso à descontinuidade do que é marcante na vida 
(FIORIN, 2009a, p. 22). 

 
 

( 8 ) Os lógicos , muitas vezes, pensam  a questão do uso das formas 
lógicas de argumentação sem levar em conta as complexidades 
pragmáticas e semânticas da linguagem (FIORIN, 2010a, p. 38).  
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( 9 ) Um artigo de Ethan Broner  mostra  claramente como cada espaço 
discursivo evidencia certos sentidos para os mesmos termos e apaga 
outros ou denomina diferentemente os “mesmos acontecimentos” (...) 
(FIORIN, 2010c, p. 43). 

 
 

( 10 ) A interdiscursividade, o dialogismo funda o que Maingueneau vai 
chamar  uma interincompreensão generalizada, dado que cada discurso 
considera o sistema semântico do Outro em termos de categorias 
negativas do seu próprio discurso. Ler as categorias do Outro como 
categorias negativas do Um não pode ser atribuído à má-fé, mas ao modo 
de constituição das formações discursivas (1984, p. 109-133) (FIORIN, 
2010c, p. 43). 

 
 

( 11 ) Ferdinand de Saussure , considerado o fundador da linguística 
moderna, explica , em seu Curso de Linguística Geral, que a linguagem é 
um objeto heterogêneo e multiforme, porque ela é, ao mesmo tempo, social 
e individual; física, fisiológica e psíquica. É o que vai fazer outro linguista 
francês, Emile Benveniste , que mostra  que a passagem da língua à fala 
se dá por meio de uma instância que ele denomina enunciação, que o ato 
de dizer, ou seja, “colocação em funcionamento da língua por um ato 
individual de utilização” (FIORIN, 2010e, p. 21).  

 

 

A inserção das falas dos especialistas assume o caráter de argumentos de 

autoridade no discurso vulgarizado menos pela forma de dizer, e mais pela 

possibilidade de revelar a ancoragem que lhe confere a autoridade do discurso da 

ciência. Funcionalmente, a incidência da fala do outro, como índício da fala 

autorizada, do discurso da competência, está a serviço do intuito argumentativo de 

“fazer crer” pela força da elocução oficial detentora de um saber institucionalizado.  

Uma observação interessante é que, no material objeto de nossa análise, 

quando da citação da voz do cientista, não se observou, como é convencionado nos 

textos do gênero da ciência, a indicação da referência da obra citada. De todos os 

textos constantes do corpus da pesquisa, apenas em um deles (exemplo (10)), 

foram mencionados dados referentes ao ano de publicação da obra e a página 

referente à citação, mas, como se pode observar, a referência apresenta-se 

incompleta, pois não há indicações referentes ao título, local de publicação e editora. 

A hipótese que levanto a esse respeito é a de que, nesse gênero em questão (DC), 

não é característico tal procedimento (que por sinal é comum e obrigatório nos 

textos do gênero científico, a exemplo de um paper ou artigo), tendo em vista tratar-

se de um texto que está direcionado a um público não especialista e que, por 

conseguinte, talvez não tenha interesse em buscar a fonte de tal informação. 
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4.1.1.2 Apagamento do sujeito 

 

 

É o mecanismo linguístico que consiste em, no espaço reservado ao sujeito, 

ser preenchido pela voz dos objetos e ideias apresentados, os quais falam por si só, 

sem interferência de uma instância subjetiva. Assim, o divulgador, ao “encobrir” sua 

existência, confere ao texto um caráter de universalidade e neutralidade.   

 

 

( 12 ) Os raciocínios lógicos constroem-se  com base nos princípios da 
não contradição, da identidade, da transitividade etc. É pelo princípio da 
transitividade que se estrutura o argumento lógico se a = b e b = c, então a 
= c (FIORIN, 2009c, p. 53). 

 
 

( 13) O problema mostra  que a antítese existe no nível da expressão, 
enquanto, no do conteúdo (Corpo de Cristo), a parte contém o todo, é o 
todo. Por uma lado, a concepção da relação entre a parte e o todo 
conduzia a outra interessante noção (...) (FIORIN, 2009e, p. 32). 

 

 

4.1.2 Índices de subjetividade 

 

 

Leibruder (2003), ao analisar alguns elementos linguísticos através dos quais 

é possível constatar a presença do sujeito discursivo no texto de DC, classifica-os 

como elementos didatizantes. A autora argumenta que, em virtude de o discurso de 

DC se dirigir ao público leigo (não especialista), a didaticidade se apresenta como 

uma das características essenciais. Dessa forma, com o objetivo de aproximar o 

leitor ao assunto tratado pelo texto, o DV tende a trabalhar a linguagem de forma 

mais acessível. Para isso, faz uso de recursos metalinguísticos (ou parafrásticos), 

como a definição, a nomeação, a exemplificação, a comparação e a própria 

parafrasagem19.  

Com o objetivo de aproximar o leitor do texto, é que podemos constatar que o 

uso de tais recursos deflagram, de forma nítida,  

 

                                                 
19 Convém destacar que esses recursos não ocorrem de forma excludente, linear ou estática. Eles, ao 
contrário, interagem entre si, mesclando-se mútua e continuamente. 
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a presença de um autor, um eu discursivo por trás de uma suposta 
neutralidade. Ao empregar uma metáfora, por exemplo, o autor se revela 
como aquele que interpreta os fatos a partir de um ponto de vista 
determinado historicamente e, portanto, perpassado pela subjetividade 
(LEIBRUDER, 2004, p. 241).  

 

 

4.1.2.1 Elementos didatizantes 

 

 

4.1.2.1.1 Definição 

 

 

A definição, com sua função explicitadora, é um processo que requer exatidão 

e, no caso específico da DC, didaticidade no uso da linguagem. A utilização do uso 

eficaz desse recurso está relacionado ao emprego de uma linguagem próxima ao 

leitor leigo, conforme podemos observar no exemplo a seguir: 

 

( 14 ) A ambigüidade sintática é aquela em que a dupla interpretação 
deriva da combinatória das palavras. Na frase ‘Pess oas que não fazem 
exercício habitualmente têm problemas de saúde’, nã o se sabe se o 
advérbio ‘habitualmente’ se refere a fazer exercíci os ou a ter 
problemas de saúde  (FIORIN, 2010d, p. 22). 

 

 

4.1.2.1.2 Nomeação 

 

 

“Nomear consiste em denominar um objeto ou ideia cujas características 

próprias e essenciais já foram enunciadas. É, portanto, o processo inverso da 

definição” (LEIBRUDER, 2003, p. 243). Com esse recurso, o enunciador-divulgador 

age discursivamente tendo como co-enunciador o leitor leigo. Essa estratégia 

retórico-discursiva objetiva facilitar a compreensibilidadade, na tentativa de 

aproximar o leigo do recorte de mundo de que vai se tratar. Vejamos nos exemplos 

abaixo: 

 

 

( 15) Esse dois raciocínios inválidos constituem a inversão de duas formas 
válidas de silogismo hipotético, conhecidas pelos termos latinos modus 
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ponens (posto o antecedente, põe-se o conseqüente: se A é, B é; ora, A é; 
portanto, B é) e o modus tollens (retirado (negado) o conseqüente, retira-se 
o antecedente: Se A é, então B é; ora, B não é; portanto, A não é) (FIORIN, 
2009d, p. 39). 
 
 
( 16 ) Na argumentação, podem-se transferir propriedades do todo para as 
partes e das partes para o todo. Essa transferência pode criar argumentos 
válidos chamados de composição, quando se atribui uma propriedade de 
uma ou de cada parte ao todo (...)(FIORIN, 2009e, p. 32). 

 
 

( 17) Esse modo de argumentar recebe o nome latino de argumentum ad 
ignorantiam (argumento que apela para a ignorância): a não comprovação 
de uma tese é evidência da veracidade de seu contrário (FIORIN, 2010d, p. 
22). 

 

 

4.1.2.1.3 Exemplificação 

 

 

Recurso bastante utilizado quando se deseja tornar alguns conceitos 

abstratos mais compreensíveis para o público leitor. Observar-se-á nos trechos a 

seguir, a recorrência da expressão metalinguística por exemplo como índice mais 

frequente para a utilização desse recurso: 

 

 

( 18 ) Frequentemente, dá-se a entender que se está aplicando o princípio 
da consistência lógica, quando se infere que, se se pensa uma coisa, então 
é lógico que se deva pensar o contrário. Por exemplo : “Se não se é 
contrário a que as pessoas não fumem em lugares fechados, então elas 
não deveriam opor-se a que se fume nesses lugares” (FIORIN, 2009c, p. 
53). 

 
( 19 ) As proposições utilizadas na argumentação têm natureza diversa. 
Existem, por exemplo , as descritivas, que apresnetam um fato ou aquilo 
que se considera como tal (“O livro Anjos e Demônios, contém erros 
factuais”); avaliativas, as que fazem uma apreciação sobre um dado 
elemento (“O racismo é intolerável”), incitativas, as que convocam a 
realizar uma ação ou a evitar que algo produza (“É necessário combater a 
violência nas relações pessoais”) (FIORIN, 2009d, p. 25). 

 
( 20 ) Comete uma falácia de divisão quando se aplica incorretamente uma 
propriedade de um todo às partes. Exemplo : A água é líquido que se pode 
beber; ora, ela é formada de hidrogênio e oxigênio; logo, hidrogênio e 
oxigênio são líquidos que podem ser bebidos. No caso, há uma 
propriedade absoluta, mas dependente da estrutura e, por isso, não pode 
ser transferida do todo para as partes (FIORIN, 2009e, p. 33). 
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4.1.2.1.4 Comparação 

 

 

A comparação consiste na aproximação de dois campos semânticos 

semelhantes. Esse recurso é muito comum quando se deseja explicar conceitos ou 

fenômenos pouco familiares ao leitor leigo. É o que ocorre no trecho abaixo quando 

se deseja explicar a nomeação dos elementos das categorias de pessoa, de espaço 

e de tempo do aparelho formal da enunciação, fazendo uso da estratégia da 

comparação: 

 

 

( 21 ) Os elementos dessas categorias foram denominados embreadores, 
termo tirado da mecânica. Embreagem é um mecanismo que permite unir 
um motor em rotação ao sistema de rodas que não estão girando. Palavras 
como “eu”, “tu”, “aqui”, “aí”, “ali”, “agora”, “então” são chamados 
embreadores, embreantes ou dêiticos, porque só ganham referência 
quando se conecta a língua à situação de comunicação (FIORIN, 2010e, p. 
21). 

 

 

4.1.2.1.5 Parafrasagem 

 

 

 A parafrasagem constitui um recurso metalinguístico por excelência, já que 

consiste na explicação de conceitos, termos técnicos ou expressões técnicas 

através de outros provenientes do senso comum, no intuito de tornar o texto mais 

compreensível por parte do público leitor da DC que, considerando o hermetismo 

próprio do discurso científico, se não for explicado, esclarecido, dificilmente haverá 

entendimento. Linguisticamente, a parafrasagem vem marcada por expressões do 

tipo isto é, ou seja etc., como ocorrem nos trechos a seguir: 

 

 

( 22 ) Para verificar a qualidade de um argumento lógico, é preciso 
reconstituir o raciocínio subjacente a ele, ou seja , determinar as premissas 
e a conclusão utilizadas na argumentação (FIORIN, 2009c, p. 52). 
 
 
( 23 ) As premissas são também incongruentes quando elas são contrárias, 
isto é,  não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser 
ambas falsas: “Ele é meu pai; ele é meu irmão” (FIORIN, 2009c, p. 53). 
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( 24 ) A ambiguidade e a vagueza são inerentes à linguagem natural. De 
um alado os termos são polissêmicos, ou seja , têm mais de um significado; 
de outro, o sentido constitui-se na contradição, na polêmica com outros 
discursos e, por isso, as formações discursivas revelam interpretações e 
apreciações conflitantes (FIORIN, 2010c, p. 42). 

 

 

Acrescento a essa lista de categorias, por se enquadrar no nível linguistico-

textual e, além disso, estar vinculado à questão estilística, a estratégia de utilização 

do gancho frio, bastante frequente na DC. “O gancho frio é, pois, uma estratégia 

para atrair o leitor” (BLIKSTEIN, 2004, p. 65), consistindo em iniciar o texto com uma 

pequena narrativa, no intuito de “agarrar” o leitor e fazê-lo ter o interesse no assunto 

a ser abordado na matéria e levá-lo a percorrer toda sua extensão. Tomando como 

objeto os textos assinados por José Luiz Fiorin para a revista Língua Portuguesa, 

observamos muito nitidamente a utilização desse recurso pelo autor, que vai desde 

a utilização de provérbio no início do texto, passando pela apresentação de um 

episódio vivenciado por alguém conhecido do público leitor a respeito do uso de sua 

linguagem, seja apresentando trechos de obras de autores consagrados (poetas, 

escritores) para, em seguida, discorrer sua argumentação. Observemos, a seguir, a 

recorrência a esses procedimentos nos fragmentos de início de textos constantes do 

material analisado nesta pesquisa: 

 

 

( 25 ) Num dos seus Sermões do Mandato, o padre Antônio Vieira discute a 
definição do amor: “Definindo S. Bernardo o amor fino, diz assim: Amor non 
quaerit causam, nec frunctum. O amor fino não busca causa nem fruto. Se 
amo, porque me amam, tem o amor causa; se amo, para que me amem, 
tem fruto: e o amor fino não há de ter porquê, nem para quê (...) 
Um esquema argumentativo são relações entre premissas. A 
argumentação opera com dois grandes tipos de esquemas (...) 
(FIORIN, 2009a, p. 22). 

 
 
( 26 ) O deputado federal Ernandes Amorim (PTB-RO), quando senador, 
apresentou uma emenda a um projeto de regulamentação dos lobbies que 
atuam no Congresso Nacional, autorizando os partidos e os congressistas 
a receber pagamento das empresas ou entidades beneficiadas pela 
aprovação de determinada lei. 
Dizia ele para justificar sua proposta: 
“O que ganho como senador é muito pouco. Se a Associação de Práticos 
da Marinha quer ver discutido um projeto sobre o uso de portos, por que 
não aceitar a sugestão e pedir uma contribuição? Que mal há em cobrar? 
(...) 
Um tipo de argumento bastante usado é o argumento por analogia. Ele 
estabelece (...) 
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(FIORIN, 2009b, p. 24). 
 
 
( 27 ) Todos conhecem  o provérbio “Não há rosas sem espinhos”, que 
quer dizer “não há alegria sem dor”, “não há beleza sem imperfeição”. Esse 
provérbio é uma premissa do tipo condicional: se... então (se há rosas, 
então há espinhos). Poderíamos explicitar o raciocínio da seguinte forma: 
Se há rosas, então há espinhos. 
Há rosas. 
Portanto, há espinhos. 
A presença de rosa é garantia da existência de espinhos, o que significa 
que ela é condição suficiente para que haja espinhos. Uma condição 
suficiente para ser X garante que tudo o que satisfaz essa condição é X, 
mas não assegura que tudo o que é X satisfaz essa condição (não é uma 
condição necessária) (...) 
(FIORIN, 2009d, p. 38). 
 
 
( 28 ) Gregório de Matos tem um belo poema sobre as relações entre 
partes e todo (Péricles Eugênio da Silva Ramos (org.). Poesia Barroca. 
Melhoramentos, 1966: 35): 
O poema sem a parte não é todo, 
A parte sem o todo não é parte; 
(...) 
Esse soneto estrutura-se sobre uma antítese (parte vs todo), que, ao longo 
do poema, desfaz-se, já que nele se afirma que a parte é o todo. 
(FIORIN, 2009e, p. 32). 
 
 
( 29 ) A ministra Dilma Rousseff, falando à imprensa sobre o apagão que 
deixou 18 estados sem energia, disse que para o governo o episódio 
“estava encerrado” (FSP, 13/11/2009). Há duas táticas de terminar uma 
discussão, forçando a “vitória” de um argumento sobre o outro. 
(FIORIN, 2010b, p. 40). 
 
 
 ( 30 ) O título “Código defenderá cliente de banco” foi o cabeçalho de um 
artigo publicado na Folha de São Paulo (27/7/2001, B3). A frase é 
ambígua, pois tem dois sentidos possíveis: 
a) código agirá em defesa dos clientes contra os bancos; 
b) código protegerá de um perigo os clientes de banco. 
Uma construção  é ambígua, quando ela se presta a mais de uma 
interpretação. 
(FIORIN, 2010d, p. 22). 
 
 
( 31 ) O livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, trata de 
questões muito interessantes para a teoria da linguagem. Uma delas é o 
sentido de palavras, como “hoje”, “ontem”, “amanhã”: 
- Veja, agora a senhora está bem melhor! Mas, francamente, acho que a 
senhora devia ter uma dama de companhia! 
- Aceito-a com todo prazer! – disse a Rainha. – Dois pence por semana e 
doce todos os outros dias. 
(...) 
Ferdinand de Saussure, considerado o fundador da linguística moderna, 
explica em seu Curso de Linguística Geral, que a linguagem é um objeto 
heterogêneo e multiforme, porque ela é, ao mesmo tempo, social e 
individual (...) 
(FIORIN, 2010e, p. 20-21). 
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( 32 ) Num artigo publicado na Folha de S. Paulo de 31/1/2010, Elio 
Gaspari relata que Lula teria dito: “O FMI chegava ao Brasil humilhando o 
governo, dando palpite. Se antes era o Brasil que devia ao FMI e ficava 
como cachorro magro com o rabo entre as pernas, agora quem me deve é 
o FMI”. O articulista acrescenta o seguinte comentário: “O FMI não deve 
dinheiro a Lula. Deve ao Brasil”. Ele reprova o Presidente pelo fato de usar 
uma primeira pessoa do singular no lugar de uma terceira do singular, o 
Brasil. 
Sabemos que há três pessoas gramaticais (...) 
(FIORIN, 2010f, p. 40). 
 
 
( 33 ) Em I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias, há uma passagem em que, 
em seu pedido para que lhe seja conservada a vida, o índio arrola uma 
série de pretéritos perfeitos, que indicam acontecimentos que ocorreram 
antes do momento da enunciação: 
Andei longes terras 
Lidei cruas guerras 
Vaguei pelas serras  
(...) 
Que é o tempo? Benveniste mostra que o tempo linguístico é 
completamente distinto do tempo físico ou do tempo cronológico, porque 
ele é organicamente ligado ao exercício da fala. 
(FIORIN, 2010g, p. 50). 

  

 

  Como pôde ser visto, o DV, na posição discursiva em que se encontra, com o 

uso desses recursos apresentados, enseja um projeto de dizer que tenta aproximar 

o discurso científico para o público não especialista, para que este passe a usufruir 

dos saberes científicos.  

 

 

  4.1.3 A heterogeneidade discursiva 

 

 

Para fundamentar teoricamente aqui a minha discussão, trabalho na 

perspectiva da teoria bakhiniana, que aponta a presença da voz do Outro em todos 

os discursos. Sendo assim, afirmo que o discurso de DC está permeado pelas 

palavras alheias. Foi Bakhtin quem primeiramente discutiu a respeito de como essas 

vozes apresentam-se nos discursos, quando organizou sua teoria, trabalhando as 

formas de citação das outras vozes na narração, apontando-as como discurso 

direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Sobre esse assunto, no cenário dos 

estudos pós-bakhtinianos, destacam-se os trabalhos de Authier-Revuz (1982, 1990 

e 1998). 
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Essa pesquisadora, baseando-se nas reflexões do Círculo de Bakhtin, formula 

o princípio da heterogeneidade discursiva. Propõe, então, uma classificação da 

heterogeneidade em dois tipos: a constitutiva e a mostrada do discurso.  

O primeiro tipo de heterogeneidade, a constitutiva, está ligada aos processos 

reais de constituição de um discurso. É uma condição sine qua non, já que todo 

discurso é constitutivamente atravessado pelos ‘outros discursos’ e pelo ‘discurso do 

outro’. Para a autora, é a heterogeneidade constitutiva que dá conta da presença 

inevitável do Outro no discurso, ou seja, de uma exterioridade interna ao sujeito. Não 

é evidenciada através de marcas linguísticas explícitas, mas tem guarita nos 

pressupostos psicanalíticos do discurso atravessado pelo inconsciente, pelo 

interdiscurso e pela orientação dialógica de todo discurso. 

No segundo tipo de heterogeneidade, a mostrada, a autora classifica o 

enunciado em dois tipos: aquele em que se pode apreender linguisticamente a 

presença do outro no um (a heterogeneidade com marcas explícitas – mostrada 

marcada) e aquele em que a heterogeneidade não é visível linguisticamente 

(mostrada não-marcada)20. 

Como exemplo do primeiro tipo (categoria, aliás, escolhida para análise neste 

trabalho), temos o discurso relatado, em que o enunciador ou usa: i) suas próprias 

palavras para transmitir o discurso de um outro (discurso indireto), ou ii) recorta as 

palavras do outro e as cita (discurso direto), assinalando estas palavras no seu 

discurso através de “operações locais explícitas” (AUTHIER-REVUZ, 1982, p. 36), 

ou seja, por meio de aspas, itálico, glosa.  

Como exemplos dessa heterogeneidade mostrada marcada, podemos 

encontrar no nosso corpus exemplos dos seguintes discursos relatados direto e 

indireto:  

 

 

( 34 ) Como diz Claude Zilberberg, a lógica implicativa é a de fazer o que 
se pode (fez, porque é possível; não fez, porque não é possível); a 
concessiva é a da impossibilidade (fez, apesar de não ser possível; não 
fez, apesar de ser possível). A implicação fala das regularidades, a 

                                                 
20 Quanto à heterogeneidade não visível na materialidade linguística (mostrada não-marcada), podem 
ser citados como exemplos, o humor, a ironia, a imitação, a alusão), nas quais a presença do outro 
não é explicitado por marcas tão visíveis quanto nos casos mencionados acima, porque acontecem 
no espaço do implícito, do sugerido. Como ilustração desse fenômeno, observa-se nos títulos Não há 
rosas sem espinhos (FIORIN, 2009d, p. 38) e As marcas do tempo (FIORIN, 2010g, p. 50), a 
utilização da estratégia da alusão a um provérbio e ao envelhecimento, respectivamente.  
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concessão rompe expectativas e dá acesso à descontinuidade do que é 
marcante na vida (FIORIN, 2009a, p. 22). 
 
 
( 35 ) A interdiscursividade, o dialogismo funda o que Maingueneau vai 
chamar uma interincompreensão generalizada, dado que cada discurso 
considera o sistema semântico do Outro em termos de categorias 
negativas do seu próprio discurso. Ler as categorias do Outro como 
categorias negativas do Um não pode ser atribuído à má-fé, mas ao modo 
de constituição das formações discursivas (1984, p. 109-133) (FIORIN, 
2010c, p. 43). 

 
 

( 36 ) Ferdinand de Saussure, considerado o fundador da linguística 
moderna, explica, em seu Curso de Linguística Geral, que a linguagem é 
um objeto heterogêneo e multiforme, porque ela é, ao mesmo tempo, social 
e individual; física, fisiológica e psíquica. É o que vai fazer outro linguista 
francês, Emile Benveniste, que mostra que a passagem da língua à fala se 
dá por meio de uma instância que ele denomina enunciação, que o ato de 
dizer, ou seja, “colocação em funcionamento da língua por um ato 
individual de utilização” (FIORIN, 2010e, p. 21).  
 
 
( 37 ) Por isso, a enunciação é a instância, denominada por Benveniste, do 
ego, hic et nunc, ou seja, do eu do aqui e do agora. A partir dessa instância 
do falante, do seu espaço e do seu tempo, criam-se todas as distinções de 
pessoa, espaço e tempo na língua. O linguista francês nomeia as 
categorias da enunciação com palavras latinas, para indicar que elas 
existem em todas as línguas, em todas as linguagens (por exemplo, as 
visuais) (FIORIN, 2010e, p. 21). 
 
 
( 38 ) Benveniste, estudando essa categoria da língua, mostra que há uma 
diferença considerável entre a primeira e a segunda pessoa de um lado e a 
terceira de outro. (FIORIN, 2010f, p. 40). 

 

 

Conforme visto nos fragmentos acima, a utilização de fontes, por meio do 

discurso direto e indireto, funciona como estratégia de enunciação. Segundo 

Peruzzolo (2004), ao mesmo tempo em que se ancora o texto a alguém que diz 

algo, há um afastamento do enunciador do que está sendo direto, por meio do 

discurso direto. Com isso, pode ser observado que o enunciador exime-se da 

responsabilidade do que está sendo dito e, assim, produz efeitos de sentido de 

objetividade. 

Ainda em se tratando da questão da heterogeneidade mostrada, para termos 

uma compreensão de outros aspectos característicos que ocorrem no nível da 

sintaxe discursiva da DC, temos o fenômeno do aspeamento (ou o procedimento de 

marcar com o itálico) que, segundo Authier-Revuz21 (1981, apud ZAMBONI, 1997), 

                                                 
21 Fenômeno chamado por Authier-Revuz de mise à distance métalinguistique. 
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consiste em conferir um certo grau de distanciamento em relação às palavras ou 

segmentos usados num produção escrita.   

Segundo a autora, o aspeamento pode ser assumir dois valores diferentes: o 

valor de autonímia ou de conotação autonímica. No valor autonímico, a 

heterogeneidade aparece como um fragmento nitidamente delimitado na sintaxe 

discursiva, como é o caso do discurso direto relatado (F disse: “X”) ou das 

expressões introduzidas por um termo metalinguístico (a palavra “X”). Dessa forma, 

o fragmento, extraído de seu contexto originário e trazido para outro lugar, é 

apresentado como objeto, conforme os exemplos a seguir podem demonstrar: 

 

 

( 39 ) É o que vai fazer outro linguista francês, Emile Benveniste, que 
mostra que a passagem da língua à fala se dá por meio de uma instância 
que ele denomina enunciação, que é o ato de dizer, ou seja, “colocação em 
funcionamento da língua por um ato individual de utilização”. Isso significa 
que ela é uma instância de mediação entre a virtualidade da língua e sua 
realização da fala (FIORIN, 2010e, P. 21). 
 
 
( 40 ) Isso leva o linguista francês a dizer que o “eu” e o “tu” são 
verdadeiramente pessoas, são os actantes da enunciação, enquanto o 
“ele” é uma não pessoa, é o actante do enunciado (FIORIN, 2010f, 40).  

 

 

Em relação ao valor de conotação autonímica, o fragmento mencionado é ao 

mesmo tempo um objeto que se mostra e do qual se faz uso, caso em que aparece 

aspeado, em itálico ou glosado por uma incisa. Não há ruptura sintática quando da 

sua inserção à cadeira discursiva, conforme pode ser observado nos trechos a 

seguir, no exemplo (41) é marcado com aspas, enquanto o (42) e (43) são marcados 

em itálico:  

 

 

( 41 ) Um artigo de Ethan Broner mostra claramente como cada espaço 
discursivo evidencia certos sentidos para os mesmos termos e apaga 
outros ou denomina diferentemente os “mesmos acontecimentos”: “Faisal 
Husseini, líder palestino que morreu em 2001(...) (FIORIN, 2010c, p. 43) 
 
 
( 42 ) Muitas vezes, o argumentum ad ignorantiam é usado em combinação 
com um falso dilema, em que duas proposições contrárias (aquelas que 
não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas). Nesse 
caso, mostram-se as duas opções como se fossem as únicas (...) (FIORIN, 
2010b, p. 40).  
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( 43) Há duas táticas de terminar uma discussão, forçando a vitória de um 
dos argumentos sobre o outro.  
A primeira é considerar absoluto o êxito, a completude, a veracidade de 
uma explicação, da defesa de um determinado ponto de vista (FIORIN, 
2010b, p. 40).  

 

 

Como se pôde observar, nesses casos a heterogeneidade mostrada se dá 

nas formas de autonímia e de conotação autonímica. Na atividade discursiva da DC, 

o sujeito enunciador age, em seu projeto de dizer, como se estivesse com dois 

glossários à mão, e fizesse uso, de forma alternada de um e de outro.  

Assim, com o intuito de partilha dos saberes dos especialistas ao não 

especialistas, os obstáculos de compreensão gerados pelo hermetismo do discurso 

científico são superados pelo discurso de DC, através do uso de estratégias diversas 

por parte do labor discursivo do sujeito enunciador, o DV. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Encarar a ciência como uma prática social significa que admitir que ela não 

pode ser vista dissociada dos sujeitos e das ideologias que a ela estão 

intrinsecamente relacionadas. Da mesma forma, a ciência não surge do nada; antes, 

é do processo cultural e histórico que ela resulta. Tudo isso apresenta suas doses 

de contribuição para a constituição e estruturação do seu discurso, tanto nos 

processos de disseminação nos espaços próprios dos cientistas e onde o 

conhecimento é produzido (academias), quanto nos processos de popularização da 

ciência (divulgação científica).   

É nesse cenário da atividade humana que surge o gênero discursivo DC. 

Nesse aspecto, o conceito de gênero em Bakhtin constitui-se uma ferramenta 

importante para compreensão da DC, sobretudo no que se refere à questão da 

importância atribuída ao interlocutor como o ‘outro’ que deve ser levado em 

consideração quando da estruturação do discurso, do projeto do dizer, bem como 

pela consideração das condições de produção e o local onde esse discurso circula. 

O papel desempenhado pela DC é de suma importância na sociedade, tendo 

que vista que ela, para cumprir sua finalidade sócio-histórica e ideológica, precisa 

incorporar elementos para que o público leigo compreenda a Ciência e a Tecnologia.  

Além desse caráter informativo, atribui-se também à DC uma função 

educativa, já que ela intenta uma “importante atividade de contribuir com seu 

pensamento para formação da opinião pública” (ACUÑA, apud BUENO, 1984).  

Minha investigação debruçada no tema voltado ao estudo da constituição e 

funcionamento discursivo do gênero DC, permitiu-me considerar a DC como não 

somente uma prática de reformulação do discurso científico, mas também como a 

formulação de um novo discurso, o que chamei de prática de (re)formulação 

discursiva. 

Como resultado da intersecção entre dois gêneros discursivos – o discurso da 

ciência e o discurso do jornalismo - a DC corresponde a uma prática social que visa 

aproximar o público leigo dos saberes da ciência. Nesse processo, o DV 

desempenha um papel importante, pois cabe a ele articular a enunciação primária 

(do especialista) com a enunciação secundária (do não especialista), para que se 

cumpra o propósito comunicativo: o da divulgação. 
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A concepção que defendi nesta pesquisa, de a DC constituir além da 

reformulação do discurso científico, mas, enquanto reformula, promove a formulação 

de um novo discurso, pôde ser corroborado a partir da análise dos textos de DC 

constante do corpus. As características, aportando-nos em Zamboni (1997), 

confirmam o que antes já foi afirmado sobre considerar os textos de DC como um 

gênero de discurso específico. Ora, suas características – que vão desde a estrutura 

gramatical, a organização do texto, os recursos retóricos, entre outros – imprimem 

no texto de divulgação uma estrutura estável que está relacionada à sua função 

central de apresentação do conhecimento científico para públicos não especialistas. 

Tudo isso é feito a partir dessa imagem e representação que o eu-locutor – 

divulgador - faz do tu-interlocutor.  

Como ficou perceptível, nessa investigação, para analisar o funcionamento 

enunciativo-discursivo da DC, não partir de categorias preestabelecidas, mas, a 

partir de outras abordagens desse tema, a exemplo de Leibruder e Zamboni, as 

categorias foram se constituindo, a partir das pistas e do vir-a-ser que o objeto me 

foi apresentando.  

Assim, espero que esta dissertação, ao discutir a questão dos gêneros 

discursivos, a questão da DC e seu funcionamento discursivo, possa suscitar outros 

aspectos a respeito dessas temáticas. De certo que há muitas perspectivas de 

análise desse material, além de outros caminhos teóricos para abordagem do tema, 

mas, por uma questão de delimitação, não puderam aqui ser trabalhados. 
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