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Resumo 

 

Tendo em vista que os textos jornalísticos de vulgarização científica são 

predominantemente argumentativos, o estudo da argumentação presente 

neles permite elucidar algumas características de seu funcionamento textual. A 

análise proposta aqui privilegia o exame de dois de seus componentes 

centrais, considerados fundadores de sua configuração argumentativa típica: 

os lugares-comuns e os percursos argumentativos.  

Os primeiros referem-se a idéias ou modos de raciocínio socialmente 

aceitos e tidos como válidos independentemente de comprovação, 

constituindo objetos de acordo primários, com base nos quais a arguimentação 

se torna possível. Os segundos dizem respeito à forma como os lugares se 

encadeiam e sucedem no interior de um quadro argumentativo, dando forma à 

macroestrutura argumentativa dos textos de vulgarização científica.  

A análise procura demonstrar que a formulação da questão 

argumentativa e a escolha dos lugares-comuns determinam a forma assumida 

pelos percursos geradores da estrutura argumentativa e que, nos textos 

jornalísticos de vulgarização científica, essa estrutura tem configuração em 

forma de labirinto.  

Para tanto, o estudo se divide em três partes: na primeira, analisa-se a 

noção de vulgarização científica e se procura entender como pode os 

chamados textos de vulgarização podem se constituir como objetos 

analisáveis. Na segunda, busca-se um modelo analítico capaz de levar à 

compreensão do funcionamento dos textos de vulgarização. Na terceira, 

discute-se o papel dos lugares-comuns nos percursos argumentativos 

analisados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: divulgação e vulgarização científicas, 
argumentação, lugar-comum, lugar próprio, 
percurso argumentativo, alexitimia, empatia.  
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Abstract 

 

The study of argumentation in popular scientific texts allows one to 

identify certain characteristics concerning their textual operation. An analysis of 

the argumentative structure of texts, in particular of those found in specialist 

scientific publications, shows two components essential to this type of text: the 

‘topoi’ (both commonplace and specialist) and the sequence of arguments.  

The ‘topoi’, be they true, plausible or generally accepted ideas, are at 

the heart of any argumentation, and it is on the basis of the ‘topoi’ that the 

proponent constructs his persuasive reasoning.  

The sequence of arguments constitutes the manner in which the ‘topoï’ 

are connected and follow one another within the argumentative structure.  It 

brings together the discursive competence (which can be sometimes linguistic, 

rhetorical, logical or encyclopaedic) as well as the emotions of the advocate.  In 

this way, the ‘topoi’ give form to the micro/macrostructures arguments of the 

aforesaid published texts.   

The analysis is made starting from the components of enunciation 

theory, pragmatism and rhetoric and makes it possible to show that the choice 

of the ‘topoi’ by the proponent or presenter determines the configuration or 

“labyrintic” of the arguments as presented in the text. 

 

 

 

KEYWORDS: argumentation, topoi and commonplaces, 
argumentative structures, alexithymia, empathy, 
general understanding of sciences. 
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“Se a ciência mostra que somos punhados de moléculas, 
organizadas de formas específicas que nos tornam capazes 
de nos apaixonar, de querer o bem e até de achar nossa 
existência um milagre, ela só torna a vida ainda mais 
extraordinária. Moléculas não pensam – mas, se de sua 
organização nasce a mente, isso não é poesia pura?” 

Suzana Herculano-Houzel 
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Parece possível afirmar que a divulgação científica constitui um campo 

particularmente propício para abordagens de naturezas bem variadas. A 

atividade da divulgação científica destinada a um público “leigo”, formado de 

não cientistas, muitas vezes chamada vulgarização científica, ao que se sabe, 

vem preocupando cientistas e não cientistas desde que o discurso científico se 

constituiu como tal. Tentativas de aproximar a ciência do grande público 

parecem ter feito parte da própria história da ciência, e ficaram mais evidentes, 

em especial, a partir do momento em que os dizeres dos cientistas se 

tornaram suficientemente “obscuros” para os não cientistas poderem 

compreender a linguagem, as elaborações técnicas, o vocabulário e, 

especialmente, a forma de argumentar; sobretudo, a partir do momento em 

que os não cientistas passaram a se interessar pelos assuntos das ciências. 

Não é fácil indicar com absoluta precisão quando a vulgarização científica, 

como a conhecemos hoje, surgiu, pois as opiniões dos especialistas divergem 

a esse respeito em certa medida, mas há consenso que tenha sido por volta 

das primeiras décadas do século XIX. Desde esse surgimento, os casos e 
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casos de tentativas de divulgar saberes científicos aos não cientistas só se 

multiplicaram, como o prova a extensíssima bibliografia de vulgarização 

existente. Mas, antes mesmo do século XIX, muitas tentativas de vulgarização 

científica já existiam. Sabe-se, por exemplo, que Galileu Galilei já  procurava 

escrever alguns de seus textos na “língua vulgar” (o dialeto que se tornaria a 

língua italiana...), simplesmente para torná-los acessíveis a quem não 

compreendia o latim, língua na qual as ciências, em plena gestação, e o 

discurso científico embrionário, exprimiam-se. Leibniz, no século 17, conseguiu 

associar seu nome à invenção do Cálculo talvez por ter sido capaz de divulgar 

suas idéias melhor do que Newton não o fora, embora o matemático inglês já 

houvesse desenvolvido as mesmas teorias alguns anos antes, tendo sido, 

porém, incapaz de divulgá-las satisfatoriamente entre os próprios colegas da 

Universidade de Cambridge. A história da Ciência e de sua divulgação são 

repletas de casos assim e, hoje, a atividade de fazer ciência só faz sentido se 

as descobertas forem divulgadas, ainda que entre os próprios cientistas 

(Quillfeldt, 2011, 69). Muitos, como os jornalistas especializados em ciências, 

aliás, fazem da vulgarização científica seu principal métier; outros, como 

alguns cientistas, acabam fazendo-se conhecidos mais como vulgarizadores 

de ciência do que mesmo por suas próprias pesquisas. A maior prova disso é 

o enorme sucesso editorial logrado por alguns desses cientistas, que seria 

inexplicável mesmo, se não fossem suas obras voltadas para o grande 

público. Alguns tornaram-se internacionalmente famosos por suas 

publicações, para os próprios pares, mas, sobremaneira, para grandes 

públicos. De Pasteur, Ernst Mayr e Linus Pauling até, mais recentemente, 

Stephen Hawking (grande vedete da Física Matemática), Antônio Damásio 
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(Neurociências), além de tantos outros, são muitos os exemplos de cientistas 

célebres por se terem tornado também importantes vulgarizadores de suas 

ciências. No Brasil, não deixamos de ter os nossos cientistas best sellers da 

vulgarização científica, alguns casos como o de Marcelo Gleiser e Suzana 

Herculano-Houzel, com suas inúmeras publicações para “leigos”. Tous 

comptes faits, a preocupação dos cientistas com a divulgação e, em especial, 

com a vulgarização de suas idéias e teorias, muito na ordem do dia, não é 

fenômeno recente.  

Saindo da divulgação das ciências, em si mesma, e indo para os 

estudos sobre ela, constata-se que o discurso de divulgação científica tem 

constituído um manancial para pesquisadores de muitas áreas, inclusive os 

estudos de linguagem, o que pode ser comprovado pela abundância de livros, 

artigos, papers e publicações afins, mais antigos ou mais recentes, que tomam 

por base os textos científicos e/ou os chamados textos de vulgarização 

científica, com formas de abordagens as mais variadas. No campo dos 

estudos de linguagem, o problema da divulgação científica tem suscitado 

indagações bem diversas, o que vem ajudando os estudiosos a compreender 

cada vez melhor seu funcionamento. É no âmbito desses estudos de 

linguagem que esta tese se enquadra. Pretendo apresentar aqui os resultados 

da análise empreendida em torno de um aspecto muito particular de certo tipo 

de texto de divulgação científica – o papel dos percursos argumentativos e dos 

lugares-comuns na construção da armação argumentativa de reportagens de 

vulgarização científica. Devo dizer, no entanto, que foi uma quase casualidade 

que me fez chegar a esse tema, conforme explico a seguir.  
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Desde 1998, tenho sido professor de francês língua estrangeira e, a 

partir de 2007, comecei a atuar em cursos universitários de uma área muito 

específica, a das ciências biológicas e da saúde, em cursos como os de 

educação física, nutrição, terapia ocupacional e enfermagem, nos quais o 

ensino da língua francesa se volta para o campo das especialidades da área e 

tem geralmente como objetivo principal levar os alunos a desenvolver algum 

nível competência em leitura de textos científicos ou profissionais. Nesses 

cursos, tem sido possível, com certa recorrência, observar um fato 

aparentemente paradoxal: quando se oferecem ao mesmo tempo aos alunos 

textos de vulgarização científica e artigos científicos, em francês, a leitura 

destes últimos é sempre percebida pelos alunos como “muito mais fácil” do 

que a dos textos “de vulgarização científica”. Paradoxal por duas razões: 

primeiro, porque na leitura em língua materna1 esse fato não se verifica; para 

esses mesmos alunos, a leitura de uma reportagem sobre o diabetes retirada 

de Scientific American Brasil foi sempre percebida como mais fácil do que a de 

um artigo do mesmo tema obtido dos Anais Brasileiros de Endocrinologia; 

segundo, porque minha expectativa como professor de francês, a princípio, era 

a de que – até talvez devido à primeira razão – ler algo como uma reportagem 

de Science et vie ou de Ça m’intéresse, mesmo em francês, análogas às de 

Scientific American Brasil, fosse mais simples do que abordar um artigo 

científico publicado numa revista francófona acadêmica da área médica, 

considerado, por mim mesmo como leitor, muito mais complexo.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!",-./012/3".435670"3893:;.</3543"0":.80"=3"1/."3841=.543".>?354;5.@":1A."<B5?1."/.43>5."3>."0"
389.5-0<@"9.>."C13/"."<3;41>."=.8">390>4.?358"=."!"#$%&'($%$))*'($+,+3/"90>41?1D8E+,+"3>."470"01"
/.;8"=;FB:;<"=0"C13"."=08".>4;?08"=3"-*+./&'(0%$))$G"
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Esse fato, por acaso observado repetidas vezes nas aulas de francês 

dos cursos universitários de que tenho sido professor, acabou por ser o ponto 

de partida da pesquisa que deu origem a esta tese, com exploração da 

literatura especializada, em busca de estudos a respeito dos chamados textos 

de divulgação científica e da didática da leitura em língua estrangeira. No 

princípio da pesquisa, a quantidade formidável encontrada dos dois tipos de 

estudo, realizados sob as mais variadas perspectivas, permitiu observar pelo 

menos três fatos: (i) o interesse, já bem antigo pela divulgação científica, vem 

mobilizando pesquisadores de diversas áreas, desde os epistemólogos das 

ciências ditas “duras”, muitas vezes os próprios cientistas como químicos, 

físicos, biólogos, até os que se interessam por questões ligadas muito 

estreitamente a análise dos textos e dos discursos, como os estudiosos das 

ciências da linguagem (Beacco & Moirand, 1998; Zamboni, 2001); (ii) no que 

se refere aos estudos lingüísticos consultados, a muitos dos quais se aludirá 

ao longo das três partes desta tese, em especial do primeiro, a abordagem 

que fazem do texto de divulgação científica permite definir com certa 

segurança sua filiação a determinadas correntes de análise lingüística e 

discursiva, bem como a outras questões de linguagem, o que revela a grande 

coerência teórica e metodológica circulando entre esses diversos estudos 

(Zamboni, 2001); (iii) a didática da leitura em língua estrangeira centra-se 

predominantemente em problemáticas mais gerais, como as que dizem 

respeito aos processos cognitivos envolvidos no ato de ler e como isso se 

processa quando este se opera numa língua que não é a materna. Quando se 

interessa pelos discursos profissionais ou de especialidades, a didática das 

línguas estrangeiras tem-se voltado para questões de natureza metodológica, 
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gerais, e não para o funcionamento em particular de um tipo tão específico de 

textos, como os do campos da divulgação de ciências (Mourlhon-Dallies, 

2008).  

Esses três fatos me levaram, a princípio, a pensar ser possível uma 

pesquisa que abordasse o texto de divulgação científica do ponto de vista da 

leitura em língua estrangeira, formulando hipóteses neste campo específico. 

Tal pesquisa seria possível combinando abordagens de análise dos textos de 

divulgação científica com os estudos sobre a leitura em língua estrangeira, 

com todas as implicações que isso potencialmente trouxesse: abordagens das 

estratégias da leitura do texto de divulgação científica em aula de língua 

estrangeira; o trabalho com a leitura de diferentes gêneros em comparação (no 

caso, o científico e o de divulgação científica); o estudo dos processos 

envolvidos no ato de ler um gênero específico em língua estrangeira; o 

tratamento questões de ordem didática ou metodológica aplicadas ao ensino 

de um gênero de discurso específico, as quais poderiam envolver fatores 

múltiplos e diferenciados, indo das estratégias de ensino do professor até 

outros mais complexos, como as questões envolvidas nos processos de 

aprendizagem; etc. Mas essa idéia acabou sendo abandonada porque se 

mostrou muito arriscada, para mim, como empreitada acadêmica – tanto a 

leitura em língua estrangeira como a análise dos textos de divulgação 

científica, desde as primeiras abordagens, pareciam constituir, cada uma 

isoladamente, campos de estudo bastante complexos e amplos; tentar 

combiná-los numa só pesquisa seria complexificar enormemente o problema e 

sua própria abordagem. Além disso, dois fatores vieram a se somar aos três 

fatos citados e acabaram por permitir uma delimitação do objeto da pesquisa 



!$"
"

" "

no campo dos estudos sobre a argumentação, e não o da didática do ensino 

da língua estrangeira.  

O primeiro fator está ligado às espécies de textos de divulgação 

científica a que tenho tido mais acesso em minha atividade profissional, textos 

de divulgação de naturezas variadas (reportagens e notícias publicadas em 

veículos jornalísticos de imprensa quotidiana ou magazines especializados em 

certos temas; textos didáticos; ensaios; coletâneas de artigos), cuja seleção 

acabou por contribuir para a definição do corpus utilizado na análise: como se 

tratasse de cursos de francês voltados para uma área específica, acabei por 

privilegiar aqueles relacionados principalmente às ciências biológicas, em 

especial da saúde e da vida. Mesmo assim, a variedade de publicações 

existentes nesse campo levantou igualmente um problema para a pesquisa: 

muitos dos estudiosos da divulgação científica, sobretudo aqueles que se 

dedicam a estudá-la do ponto de vista da análise do discurso, associam-na ao 

jornalístico, como se essa associação fosse, muitas vezes, necessária, o que 

os leva a tomar divulgação científica como subproduto da atividade jornalística; 

muitos outros estudiosos, no entanto, não estabelecem esse vínculo, 

preferindo considerar que a atividade da divulgação científica pode ocorrer 

(também) no interior de outros campos discursivos como o científico, o 

didático, o instrucional, o enciclopédico (entre tantos outros). Esse fato foi 

revelando que, para que a análise dos textos de que eu dispunha pudesse ter 

consistência, seria necessário precisar a natureza do próprio objeto de análise, 

o que significaria estabelecer definições sobre o que entender por divulgação e 

vulgarização e por quê. 
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O segundo fator foi a percepção de que a dificuldade experimentada 

pelos alunos com a leitura de certos textos poderia não ser um problema de 

leitura em língua estrangeira, mas, possivelmente, estaria ligada à natureza 

desses textos. Essa percepção se dava à medida que algumas indagações se 

formulavam2 e que a leitura da bibliografia especializada avançava. Conforme 

os autores preliminarmente consultados sugeriam, a atividade de produção de 

discursos ligados às ciências (Coracini, 2007, 41-47; Zamboni, 2001, 95-97) 

tem caráter predominantemente argumentativo, e disso foi-se configurando a 

hipótese acabada desta pesquisa, definindo igualmente a problemática central, 

conforme se explica a seguir.   

Para tanto, três premissas foram assumidas: (i) divulgação científica e 

vulgarização científica são noções que devem distinguir-se, embora tenham 

relações; (ii) independentemente de se considerar que a vulgarização científica 

tenha ligações mais ou menos estreitas com campos discursivos diversos, ela 

pode ser analisada por um conjunto de características próprias, comportando 

formações discursivas específicas, com configurações peculiares (Zamboni, 

2001, p. 45 e ss.); (iii) tornar acessíveis ao grande público as idéias científicas 
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é uma das finalidades da vulgarização científica, mesmo que não se possa 

tomar essa idéia como fato de discurso allant de soi (Authier-Revuz, 1982); 

isso considerado, é paradoxal que, no interior de uma comunidade de leitores 

quaisquer, no caso a dos alunos de francês língua estrangeira, determinado 

conjunto de textos cuja finalidade é divulgar para o grande público os 

conhecimentos científicos parece empiricamente ter uma performance inferior 

à de textos cuja finalidade é divulgar ciência apenas para especialistas. Como 

fato de linguagem, isso é intrigante, uma vez que um texto que, por princípio, 

se constitui para disseminar as idéias científicas a grandes públicos 

(apresentando-as, representando-as, explicando-as, reconstruindo-as, 

didatizando-as, reformulando-as, facilitando-as...), seja apenas parcialmente 

capaz de fazê-lo em dada condição. 

Das premissas, surgiram duas indagações. A primeira é derivada das 

seguintes perguntas: o que diferencia os textos que tratam de ciências uns dos 

outros?; o que os textos de vulgarização científica têm (ou não têm) que faz 

com que sua leitura possa ser especialmente complexa?; por que isso só 

parece acontecer na leitura em língua estrangeira e não na leitura em língua 

materna? Essas perguntas orientaram a análise dos textos de que inicialmente 

se dispunha, o que fez com que fosse possível questionar por que ocorre o 

paradoxo de ser mais fácil compreender um paper das Annales françaises 

d’Anesthésie et Réanimation (que é um texto voltado para um público 

específico) do que um texto jornalístico sobre o mesmo assunto retirado de Ça 

m’intéresse (uma publicação feita para um público leigo, e não para 

especialistas), embora isso não aconteça com textos correlatos em português 
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(a reportagem de Superinteressante é sempre mais acessível para os alunos 

do que os artigos dos Anais Brasileiros de Endocrinologia). Utilizando certos 

parâmetros enunciativos (aos quais à frente se aludirá), foi possível 

caracterizar esses textos jornalísticos de vulgarização científica como aqueles 

sobre os quais recai o paradoxo apontado anteriormente, e isso permitiu que, 

do conjunto dos textos de que se dispunha inicialmente, tanto em francês 

quanto em português, fosse possível constituir um corpus acabado da 

pesquisa. Na Primeira Parte da tese, procuro discutir as características do que 

vou chamar vulgarização científica e caracterizar os textos que constituíram o 

corpus acabado da pesquisa.  

A segunda indagação está diretamente relacionada com a primeira e 

também com a idéia, já enunciada aqui, de que os discursos ligados às 

ciências têm caráter essencialmente argumentativo. Se esse caráter é 

constitutivo desses discursos, e também, por conseguinte, dos textos 

jornalísticos de vulgarização científica, já que pertencem a esse campo 

discursivo, a hipótese de que o funcionamento deles possa estar ligado a esse 

seu caráter argumentativo e, desse caráter, derivar a dificuldade do tratamento 

desse tipo de texto por leitores em língua estrangeira, conduziu-me a estudar 

sua estrutura argumentativa, procurando entender no que consiste e, 

principalmente, de que forma se engendra a argumentação nessa espécie de 

texto. À medida que a análise dos textos transcorria, foi-se tornando possível 

perceber que dois elementos principais estão na base de funcionamento 

argumentativo dessas reportagens: o estabelecimento da controvérsia com 

base em lugares-comuns, com fundamento nos quais a argumentação se 
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constrói, a construção das provas argumentativas presentes nos textos, o que 

produz verdadeiros percursos labirínticos argumentativos no interior deles. A 

exposição e a discussão a respeito das características argumentativas dos 

textos de vulgarização científica analisados é tratada na Segunda Parte; o 

estudo dos percursos argumentativos, na Terceira. Em ambas, procurei utilizar 

construtos teóricos oriundos das teorias da argumentação (discutidas na 

Segunda Parte), apoiados, igualmente, pelos parâmetros enunciativos 

definidos na Primeira Parte.  

Quanto ao corpus, vale dizer que se formulou à medida que aumentava 

minha compreensão sobre vulgarização científica, resultando da seleção de 

um conjunto de textos de que dispunha, oriundos de publicações tanto em 

português quanto em francês, o que explica a natureza bilíngüe do corpus. 

Muitas questões ligadas principalmente à análise dos lugares-comuns só 

puderam ser bem compreendidas porque havia textos em francês e em 

português, embora a abordagem não se tenha pautado pelo contraste das 

línguas, como se verá na Segunda Parte e na Terceira. 
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I.1. As Ciências e os não especialistas 

 

Passeando por entre as prateleiras de uma livraria em São Paulo, 

depara-se com a pilha de um livro recém-lançado, Sexo, drogas, rock and roll 

e chocolates, escrito por uma autora que se autodenomina “a neurocientista de 

plantão”3. Na mesma livraria, na estante das revistas e jornais, é possível 

vislumbrar o conteúdo de algumas das principais revistas semanais brasileiras 

observando as manchetes. Numa delas, a chamada da capa anuncia a 

matéria principal, sobre obesidade na população brasileira. No interior dessa 

revista, há um dossiê de 22 páginas sobre o tema, com matérias que vão 

desde aquelas sobre hábitos alimentares da população urbana de grandes 

cidades como São Paulo, Rio e Recife, até pequenos boxes explicativos sobre 

a descoberta revolucionária de uma nova enzima responsável pelos 

crescentes casos de obesidade infantil nos Estados Unidos. Em outra revista 

do mesmo tipo, o assunto principal da pauta é, ao lado dos escândalos que 

envolvem políticos em Brasília, um estudo europeu que apresenta um 

exoplaneta semelhante à Terra, mas de dimensões jovianas, objeto cuja 

existência era, até então, inimaginável. No dia seguinte, pela rádio, o que se 

ouve é a notícia de que um gene ligado à regeneração dos linfócitos, as 

células brancas de defesa do organismo, é identificado em pacientes 

soropositivos de longa data. Numa pequena nota de um jornal distribuído 

gratuitamente nos semáforos da cidade, anuncia-se que o governo de São 
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Paulo vacinará toda a população contra a gripe H1N1, também conhecida 

como gripe suína, cuja disseminação poderia provocar uma verdadeira 

epidemia em nosso país. Informações científicas para todos os lados.  

Na esteira desse último exemplo, da gripe H1N1, constata-se que, se 

hoje é fácil compreender a importância de se aderir a uma campanha de 

vacinação em massa e se os sintomas de uma doença cuja disseminação 

poderia provocar rapidamente uma epidemia com um número significativo de 

mortes e complicações variadas são bem conhecidos, é porque a difusão de 

conhecimentos científicos é capaz de atingir tanto os especialistas quanto os 

“leigos”. A imprensa quotidiana divulga notícias sobre epidemias de dengue, 

febre amarela, malária; a imprensa especializada traz reportagens sobre 

aspectos até então desconhecidos de doenças bem conhecidas; ministérios 

como o da saúde elaboram campanhas publicitárias de esclarecimento para a 

população; a televisão e o rádio, de formas diversas, noticiam e procuram 

explicar problemas dessa natureza, que ficam acessíveis, de certa forma, até a 

quem não sabe ler ou tem baixíssimo grau de instrução. Indo mais longe no 

tempo, pensando, por exemplo, num evento da história do Brasil como a 

Revolta da Vacina, só se pode compreender o que motivou a população do 

Rio de Janeiro a insurgir-se contra os mata-mosquitos do Doutor Oswaldo 

Cruz e a lei da vacinação obrigatória contra a varíola quando se leva em conta 

o fato de que, naquela época, as etiologias de doenças, então bem comuns, 

como a varíola ou a febre amarela só eram conhecidas por especialistas, e a 

importância da vacinação ou do combate aos mosquitos só era bem 

entendida, fora do meio acadêmico ou científico, por grupos pequenos de não 

especialistas com um certo grau de ilustração, mas não pela população em 
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geral. Fosse hoje, a situação possivelmente seria diferente, pois o acesso às 

informações relativas a epidemias, doenças e suas etiologias é mais amplo; 

com um computador ligado à internet e uma busca utilizando motores de 

pesquisa como o Google, é possível encontrar centenas de milhares de 

documentos sobre formas de transmissão da febre amarela. E sobre a varíola, 

então, nem é preciso recorrer ao Google: desde pequenas, as crianças 

aprendem hoje na escola, na terceira ou quarta série do Ensino Fundamental, 

que essa doença, embora tenha sido um dos maiores problemas de saúde 

pública séculos atrás, já está praticamente extinta neste nosso século. Na 

mesma extremidade do exemplo, e sem ir tão longe no tempo, vale lembrar, 

por curiosidade, uma matéria de um número recente de Veja, na qual se 

explica que muitos pacientes, graças ao mesmo Google, chegam aos 

consultórios médicos muito bem informados sobre doenças que os acometem, 

o que tem obrigado os médicos a fornecer explicações cada vez mais 

detalhadas e precisas a esses pacientes.% Também conforme lembra a revista 

Veja, o mesmo paciente que busca no Google informações básicas sobre 

diabetes e as encontra num site como o ABC da Saúde, localiza igualmente 

artigos científicos elaborados, na plataforma Scielo, alguns dos quais, embora 

não tenham sido escritos para serem lidos por esse paciente, são-no e até 

podem ser compreendidos em alguma medida. 

Essa digressão permite-nos considerar o fato de que, se há um século a 

vacinação obrigatória era uma ocorrência que provocava um levante popular, 

hoje, efetivamente, as ciências e suas descobertas estão, como nunca, no 

quotidiano das pessoas, como fato de sociedade. Além disso, a própria 
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relação dos “não especialistas” com as ciências é muito mais estreita e a 

divulgação ampla de descobertas ou fatos científicos atua hoje em âmbito 

global: veja-se o caso recente do surto de diarréia na Alemanha – rapidamente 

a imprensa mundial se pôs a divulgar o fato e até sua possível causa (teria 

sido causado pela contaminação de pepinos espanhóis por variedades 

resistentes da bactéria Escherichia coli); como conseqüência da divulgação, o 

problema é rapidamente controlado.  

Em suma: tudo isso tem feito das ciências um conjunto de saberes 

quase onipresente nas nossas vidas. Observando a quantidade realmente 

importante de publicações e meios que divulgam conhecimentos e 

descobertas científicos existentes, tem-se a impressão de que a ciência e as 

descobertas científicas nunca estiveram tão próximas de todos, cientistas e 

não cientistas, como nos últimos tempos, muito possivelmente porque os 

avanços provenientes delas impactam rápida e diretamente o modo de vida 

humano, mas também, talvez, porque jamais os meios de divulgação de 

ciências estiveram tão acessíveis a cientistas, mas, principalmente, a não 

cientistas. 

O acesso, aliás, que se vem ampliando paulatinamente já há muito 

tempo, conforme se explicará a seguir, é um dos elementos a provocar 

“curtos-circuitos”5 entre textos de “ciência para cientistas” e textos de “ciência 

para leigos”. Um paciente “não especialista” que consulta um artigo sobre 

diabetes na plataforma Scielo é um exemplo desse “curto-circuito”. Outro 

exemplo é o do cientista que, antes de divulgar sua pesquisa entre seus pares, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&" \88." ;/.?3/" =0" R:1>402:;>:1;40T" F0;" 3/9>384.=." =3" c.>;32d>.560;83" c0>41>31K" Zc0>41>31K@"
!*)$[G"



#$"
"

" "

convoca uma coletiva de imprensa para anunciar ao grande público suas 

fantásticas descobertas. Pode-se, bem assim, alegar que o paciente que lê o 

artigo na Scielo não é seu “leitor ideal” ou o “co-enunciador alvo”; é verdade, 

mas nada o impede de lê-lo, já que tem acesso à plataforma a partir de seu 

computador pessoal, e, eventualmente, esse leitor “não alvo” compreenderá 

algumas informações sobre o assunto pesquisado, mesmo se essas 

informações tiverem sido escritas, supostamente, apenas para cientistas. Por 

um lado, fatos como esses têm feito os estudiosos de linguagem e discurso 

repensarem e, mesmo, reavaliarem certas designações, por vezes tão 

próximas quanto variadas, como “divulgação científica”, “vulgarização 

científica”, “comunicação das ciências”, “ciência para o grande público”, 

“jornalismo científico”, “difusão pública de ciências”, “popularização científica”, 

“compreensão pública das ciências”, entre tantas outras. Por outro lado, o 

investigador que procura compreendê-las e saber a que exatamente cada uma 

se refere, compreendendo seus valores e significados e como se relacionam 

as noções por elas designadas, confronta-se com uma enorme variação de 

sentidos: é relativamente comum que uma mesma designação recubra 

conceitos diversos (às vezes até divergentes) quando utilizada por 

pesquisadores de diferentes campos do saber e, até mesmo, por diferentes 

pesquisadores de um mesmo campo. Outras designações por vezes são 

consideradas inadequadas.  

Umas dessas é a própria designação “divulgação científica”, das mais 

criticadas. Mas, se é muito criticada por uns, não deixa de ser francamente 
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adotada por outros tantos6. No caso em questão, além de “divulgação 

científica”, “vulgarização científica” rivaliza com ela em críticas e defensores7. 

Essas designações podem referir-se a concepções mais ou menos 

relacionadas ou equivalentes e, ao mesmo tempo, bem diferentes, em uns ou 

outros pesquisadores; de modo semelhante, expressões bem diversas podem 

designar a mesma noção, às vezes, até quando utilizadas pelo mesmo 

pesquisador.  

Ao iniciar a pesquisa sobre essas noções, pareceu imprescindível 

analisá-las detidamente, a fim de, em paralelo, estabelecer parâmetros que 

permitem definir com certo rigor o que se entender por elas. Isso se mostrou 

necessário porque o próprio objeto de análise depende de que certas noções 

sejam esclarecidas. Quer dizer: por que reportagens de Superinteressante ou 

de Science et Vie podem ser consideradas “de vulgarização científica”, e um 

artigo da plataforma Scielo, ou das Annales françaises de Anesthésiologie et 

Réanimation, não? Ou ainda, notícias ou reportagens de revistas semanais 

como Veja ou L’express podem ser consideradas “de vulgarização científica” 

ou não? 

Retornando ao problema do acesso, se ele é mesmo capaz de 

transformar a relação entre a informação científica e os destinatários, pode 

também ser o elemento chave para se delimitar o que entender por noções 

como “divulgação” e “vulgarização”, por exemplo. A idéia do “acesso” traz à 
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tona, nesse sentido, a da “audiência”. Quando se pensa que os “textos para 

cientistas” podem eventualmente ser diferentes dos “textos para leigos”, 

porque, grosso modo, digamos assim, os primeiros devem estar acessíveis 

para um leitor ideal “especialista de um campo definido do saber humano” e os 

segundos para outro tipo de leitor, o “não especialista”, é admissível 

pensarmos que o elemento central a fundar uma possível distinção entre um 

tipo e outro pode ser encontrado no destinatário, a audiência ideal ou suposta 

dos textos. Noções como divulgação e vulgarização poderão ser construídas 

levando em consideração essa audiência pressuposta. Tendo em vista a 

natureza argumentativa dos textos que divulgam ciências, já afirmada por 

pesquisadores como Maria José Coracini ou Lilian Zamboni (Coracini, 2007; 

Zamboni, 2001), seja para a comunicação dos cientistas para seus próprios 

pares, seja para os grandes públicos, será possível compreendermos 

“audiência” no escopo de uma teoria sobre a argumentação. Tomando a de 

Perelman & Olbrechts-Tyteca, por exemplo, formulada em seu Tratado da 

argumentação, temos uma caracterização possível para audiência, a que 

esses dois estudiosos chamam “auditório”: 

 

(...) Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato que 
aqueles a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção. (...) Não é porque, em 
grande número de áreas – trate-se de educação, de política, de ciência ou de 
administração da justiça –, toda sociedade possui instituições que facilitam e 
organizam esse contato dos espíritos que se deve ignorar a importância desse 
problema prévio. (...)  

Como definir semelhante auditório? Será a pessoa que o orador interpela pelo 
nome? Nem sempre: o deputado que, no Parlamento Inglês, deve dirigir-se ao 
presidente pode estar procurando convencer não só os que o ouvem, mas ainda a 
opinião pública de seu país. Será o conjunto de pessoas que o orador vê à sua frente 
quando toma a palavra? Não necessariamente. Ele pode perfeitamente deixar de lado 
uma parte delas: um chefe de governo, num discurso ao Parlamento, pode renunciar 
de antemão a convencer os membros da oposição e contentar-se com a adesão de 
sua maioria. Por outro lado, quem concede uma entrevista a um jornalista considera 
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que seu auditório é constituído mais pelos leitores do jornal do que pela pessoa que 
está à sua frente. O segredo das deliberações, modificando a idéia que o orador tem 
de seu auditório, pode transformar os termos de seu discurso. Vê-se, imediatamente, 
por esses exemplos, quão difícil é determinar, com a ajuda de critérios puramente 
materiais, o auditório de quem fala; essa dificuldade é muito maior ainda quando se 
trata do auditório do escritor, pois, na maioria dos casos, os leitores não podem ser 
determinados com exatidão.  

É por essa razão que, em matéria de retórica, parece-nos preferível definir o 
auditório como o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 
argumentação. Cada orador pensa, de uma forma mais ou menos consciente, 
naqueles que procura persuadir e que constituem o auditório ao qual se dirigem seus 
discursos. (...) 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2005, p. 20-22).  

 

Essa definição de audiência foi tomada como referência aqui pelo fato 

de o Tratado de Argumentação ser considerado por muitos estudiosos das 

teorias de argumentação como uma das obras mais importantes dentre os 

estudos modernos sobre esse tema (Plantin, 2005, 14 e ss.). Com base nela, é 

possível perceber que o “orador”, doravante chamado sujeito argumentador, 

precisa criar uma imagem clara de sua audiência, a qual se materializa por 

meio de um argumentatário8 ideal, tomado como referência para a formulação 

de sua argumentação. Na concepção de Perelman & Olbrechts-Tyteca, toda 

argumentação se produz numa determinada cena ou enquadramento, 

constituindo um “acontecimento” de linguagem. O que nos leva a entender ser 

possível estabelecer um conjunto de parâmetros que permita precisar os 

elementos dessa cena. Nesse sentido, será possível compreender 

“divulgação” e “vulgarização” científicas, no que se aproximam ou se afastam 

uma da outra, e no que se diferenciam (ou não) e de outras noções correlatas.  
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Pela natureza da noção de audiência expressa anteriormente, é 

conveniente que esses parâmetros levem em conta a relação entre o 

argumentador, o argumentatário e as coordenadas espaço-temporais da cena 

ou enquadramento argumentativo, o que nos leva à conclusão de que a 

natureza desses parâmetros que buscamos deve ser enunciativa: se a 

audiência determina as características que assumirá um determinado discurso 

(materializado, no caso em questão, como um texto de divulgação ou de 

vulgarização científica), e faz a fonte emissora modelá-lo em função dela, ela 

não só circunscreve as coordenadas da cena em que esse discurso se produz 

como pode também definir as características que ele terá do ponto de vista 

argumentativo. E essas coordenadas dizem respeito, obviamente, a 

enunciador, enunciatário, veículo de publicação do texto, época da publicação, 

finalidades assumidas ou supostas, finalidades não assumidas, explícitas ou 

implícitas, etc.  

Diante das considerações feitas até aqui, nesta primeira parte se 

examinarão as noções relativas à divulgação e vulgarização de ciências, 

situando-as umas em relação às outras, para se poder caracterizar 

minimamente o objeto analisado nas próximas duas partes. Para isso, parto da 

emergência da noção de vulgarização científica e da análise do estado atual 

da relação possível entre ela e outras noções correlatas, de acordo com 

diferentes estudiosos, tentando estabelecer pontos de convergência ou 

afastamento umas das outras, e termino por apresentar alguns parâmetros 

enunciativos que permitirão definir o que considerar ou não vulgarização 

científica e por quê.  
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I.2. A emergência das noções 

É relativamente fácil precisar quando surgiram noções como 

vulgarização científica ou divulgação científica. Michelet é, segundo 

Charaudeau & Maingueneau (Charaudeau & Maingueneau, 2002, 496), o 

primeiro a definir a vulgarização científica como “uma ação de pôr à disposição 

de todos”, em 1846. 

A noção, formulada nos estudos de linguagem, parece, no entanto, ser 

posterior ao surgimento da palavra vulgarização. Uma consulta a dicionários 

da língua francesa e da língua portuguesa, antigos e recentes, mostra que os 

vocábulos vulgarizar e vulgarização já existiam, como verbete, antes de 1846, 

e com esse mesmo sentido, de modo que é possível afirmarmos, com base na 

etimologia dos termos, que já antes de 1846 as noções designadas por eles já 

tivessem alguma circulação social.  

O dicionário Houaiss dá como data de introdução desses termos na 

língua portuguesa o ano de 1789. Na acepção de “passar um termo científico 

para o vocabulário da língua corrente”, o uso é de 1814. Segundo Vergara 

(Vergara, 2008, 137), o primeiro registro do verbo vulgarizar ocorre na edição 

de 1789 do dicionário de António Morais e Silva, que o define como “reduzir ao 

estado plebeu ou ao do homem vulgar”. O adjetivo vulgar é mais antigo na 

língua portuguesa, datando do século XIV, segundo o mesmo Houaiss.  

Quanto aos termos divulgar e divulgação, o dicionário assinala para 

eles a mesma origem de vulgar, derivados do radical latino vulg-, introduzidos 

na língua portuguesa como cultismos latinos, no século XVI, mas as acepções 
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que os ligam às ciências só se estabelecem firmemente a partir da segunda 

metade do século XX, quando passam a ser usados nas expressões divulgar 

ciência e divulgação científica como sinônimos de vulgarizar e vulgarização, 

considerados pejorativos por muitos talvez por conta de sua ligação estreita 

com o adjetivo vulgar, cujo sentido pejorativo, embora seja uma derivação por 

extensão do sentido original, é, atualmente, mais usual na linguagem 

quotidiana que o próprio sentido primitivo. Portanto, os termos vulgarizar e 

vulgarização são mais antigos nas acepções ligadas à divulgação de 

conhecimentos científicos aos não cientistas. 

Na língua francesa, e noutras línguas românicas, a história e o uso dos 

termos é semelhante aos da língua portuguesa, com pequenas variações e 

curiosidades. Littré, por exemplo, ainda considerava, na segunda edição do 

Dictionnaire de la langue française, de 1877, que vulgarisation  e vulgariser 

eram neologismos. Já para as línguas não latinas, como o inglês, embora 

vocábulos cognatos a vulgarizar existam, como o verbo inglês to vulgarise, 

registrado em dicionários ingleses como o Oxford English Dictionary, e tenham 

sentidos semelhantes aos registrados em português, a noção de vulgarização 

científica tem sido nessa língua designada por outras expressões, como a 

expressão recente general understanding of sciences (“compreensão pública 

de ciêncas”, bastante usada hoje no mundo de língua inglesa), ou outras, 

como popular sciences ou popularisation of sciences (designação mais antiga). 

O mesmo ocorre no mundo de língua alemã.  

O curioso dessa análise sobre a etimologia é que vulgarizar e 

vulgarização têm sua origem diretamente relacionada à noção de traduzir ou 
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pôr em linguagem quotidiana conceitos e noções científicos, ao passo que 

divulgar e divulgação científica só recebem essa extensão de sentido 

recentemente e devido ao possível caráter pejorativo que o termo vulgarizar e 

vulgarização têm adquirido nas línguas latinas (em especial na língua 

portuguesa e na francesa). Dito de outro modo: a designação do conceito, 

como veremos adiante, vem sofrendo deslizamentos e modificações à medida 

que os termos originalmente utilizados adquirem outros significados. De 

qualquer forma, o interesse pelas definições não é aqui sem interesse, porque, 

conforme já aludido anteriormente, como o conceito está neste caso 

estreitamente ligado à palavra que o designa, ao optar por um ou por outro 

vocábulo, os estudiosos do tema acabam incorporando (querendo ou não) 

pequenas diferenças de sentido, de modo que não é fácil estabilizar a noção.  

Tanto na bibliografia sobre divulgação/vulgarização em português 

quanto em francês, esse problema da instabilidade das denominações e da, 

por conseguinte, não coincidência das noções designadas, ocorre. E como 

fato quase fortuito porque, com poucas exceções, essas designações – mas, 

principalmente – as noções que expressam – são só incidentalmente 

problematizadas: seus autores apenas justificam a opção por uma ou outra 

palavra, muitas vezes como se todas elas designassem, de forma idêntica, 

conceitos também idênticos e isentos de ambigüidade. Quando não é o caso 

de assumir uma designação já existente, com todas suas possíveis 

implicações, alguns autores simplesmente elaboram designações novas, 

ampliando ainda mais a multiplicidade de noções. 
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Por exemplo, na tradução brasileira do artigo “La mise en scène de la 

communication dans des discours de vulgarisation scientifique”, de Jacqueline 

Aurthier-Revuz, publicada no livro Palavras incertas – as não coincidências do 

dizer9, a supervisora da tradução, a lingüista Eni P. Orlandi, em nota de 

rodapé, sente necessidade explicar o porquê de trocar vulgarização por 

divulgação, “por considerar o sentido potencialmente pejorativo do termo 

vulgarização em português”10, embora reconheça que a primeira é mais 

coerente com o original francês. 

Outras vezes, há explicações relativas a certa preferência pessoal do 

pesquisador por um ou outro termo, quando, no mais das vezes, afirma-se que 

divulgação e vulgarização (entre outros termos, como popularização) são 

sinônimos. É o caso de Zamboni (2001). Ao discorrer sobre o caráter da 

divulgação científica como atividade de difusão do conhecimento, a certa 

altura ela explica sua preferência terminológica:  

 

Como não tenho necessidade de depurar o quadro conceitual que 
engloba esses diferentes termos para a ação geral de “fazer circular” a 
ciência, vou empregar a expressão “divulgação científica” para todas as 
ações que digam respeito à difusão de conhecimentos científicos ou 
técnicos, exceto aquelas que se dão nos círculos estritos de rígidas 
especialidades, chamadas por Bueno de disseminação intrapares. 
Tirando-se essa, todas as demais formas mencionadas de difusão serão 
tidas, por mim, como divulgação científica, atividade conhecida em francês 
como vulgarisation scientifique, em inglês, popularizations ou science 

journalism, em espanhol, periodismo científico.  

Aliás, também em português empregam-se os termos 
popularização e vulgarização científica, mas divulgação científica pareceu-
me o mais adequado, por ser o termo mais corrente no seio da 
comunidade científica brasileira e por estar imune à eventual crítica de 
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carregar conotação pejorativa (o que, evidentemente, não me impedirá de 
usar popularização ou vulgarização – caso em que tomarei os três como 
equivalentes no sentido). Usarei também a sigla DC para referir-me à 
divulgação científica.  

(Zamboni, 2001, 48) 

 

Nessa afirmação, embora não explicitamente, Zamboni associa a 

divulgação científica à atividade jornalística: ao afirmar, no segundo parágrafo 

citado acima, que em inglês o termo correlato à divulgação científica é science 

journalism11 e em espanhol é periodismo científico, ela, propositalmente ou 

não, correlaciona jornalismo e divulgação científica12, e isso a despeito de ter 

afirmado, no primeiro parágrafo citado, que só excluiria do escopo da 

divulgação científica “aquelas [ações de difusão de conhecimentos científicos] 

que se dão nos círculos estritos de rígidas especialidades, chamadas por 

Bueno de disseminação intrapares”. Nesse sentido, Zamboni parece não 

considerar como de “divulgação científica” obras muito variadas, como a do 

cientista E. Mayr, que escreve um livro como Isto é biologia, declaradamente 

voltado para a divulgação das idéias da biologia para não cientistas, embora 

Mayr, nem tampouco sua obra, não sejam ligados a qualquer atividade 

jornalística. O mesmo se poderia dizer do conjunto de publicações para leigos 

de Stephen Hawking, sem vinculação direta com a atividade discursiva 

jornalística, entre tantas outras. Não se trata de comunicação “intrapares” a 
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que esses dois autores citados a título de exemplo buscam em seus livros. O 

mesmo ocorre – para ilustrarmos com um exemplo brasileiro – com a já citada 

obra de Suzana Herculano-Houzel, respeitada neurocientista brasileira que, a 

despeito das muitas publicações “intrapares” que tem realizado, e também de 

ser assídua em meios de comunicação (ela freqüentemente concede 

entrevistas à televisão, rádio, jornais e revistas), não deixa de produzir ensaios 

de caráter não jornalísticos e os publica para “divulgar as neurociências para o 

grande público” (Herculano-Houzel, 2002). Nesses casos, embora tratando-se 

de obras “não jornalísticas”, seríamos possivelmente levados, pela definição 

de Zamboni, a considerá-las como obras de divulgação científica, mesmo 

reconhecendo que, para essa pesquisadora, parece existir um vínculo 

necessário entre divulgação científica e jornalismo. Sem polemizar a forma 

como Zamboni define divulgação científica, é preciso reconhecer que, ao se 

eximir de “depurar o quadro conceitual que engloba esses diferentes termos”, 

essa pesquisadora traz para sua definição uma potencial ambigüidade – o que 

é perfeitamente compreensível, já que nesse campo, como tenho dito até aqui, 

reina uma multiplicidade de designações, noções e conceitos, todos mais ou 

menos ligados, mais ou menos correlatos, mas com algum grau de 

diferenciação.  

Outra questão levantada pela forma como Zamboni justifica a 

designação empregada por ela é a de que vulgarização poderia ter conotação 

pejorativa. É possivelmente verdade, como muitos parecem afirmar; porém, 

esses que afirmam sobre a possível conotação pejorativa de vulgarização 

ressaltam que nenhuma outra designação (e aí incluem todas as outras, até 
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mesmo divulgação) parece captar com mais precisão do que vulgarização a 

essência do fato designado (Charaudeau & Maingueneau, 2002, 496). 

Ainda continuando os exemplos, nos estudos franceses13 o problema 

das denominações não está mais bem resolvido. Para citar estudiosos mais ou 

menos recentes: Authier-Revuz prefere falar de vulgarisation; Beacco, por sua 

vez, emprega ora divulgation, ora transmission, ora vulgarisation; se é verdade 

que, em seus artigos, a abordagem possibilita justificar algumas dessas 

designações diversas, a multiplicidade de designações não é sempre 

claramente problematizada. Por exemplo, ao dizer transmission de savoirs, 

num artigo de 1998 (Beacco et al., 1998), o objeto designado engloba o 

conjunto de todos os tipos de discurso voltados para a divulgação de saberes 

científicos ao grande público pela imprensa quotidiana, o que certamente 

exclui aquilo que Coracini denomina “discurso científico primário” (Coracini, 

2007) e Zamboni, assumindo a designação de Bueno, chama de 

“comunicação de ciência intrapares” (Zamboni, 2001). Embora não questione a 

multiplicidade de noções, Beacco cria uma designação própria para fundar 

epistemologicamente seu objeto de estudo numa determinada teoria 

lingüística, o que justifica de certo modo a necessidade de uma nova 

designação. Moirand (2000 e 2007) usa, como Beacco, com diferentes 

sentidos, divulgation de connaissances, communication des sciences, 

transmissions de savoirs, todas noções correlatas, porém adverte que estão 

ligadas de diferentes maneiras à atividade de vulgarizar conhecimentos 

científicos, comunicando-os aos não cientistas no interior de discursos 
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midiáticos. Mas em Moirand e Beacco, as designações variadas parecem se 

justificar porque esses pesquisadores intentam desdobrar a noção original de 

vulgarização, de modo que ela possa abranger outros âmbitos discursivos, que 

vão desde os discursos de especialidades até os da imprensa ordinária.  

De qualquer maneira, vale ressaltar aqui que a análise das diferentes 

designações existentes remete, sempre, à origem de todas elas, e sobre esta 

não há dúvida entre os pesquisadores: a designação original, fundadora de 

todas as outras, é vulgarizar e vulgarização. Se vulgarizar e vulgarização são 

os termos mais antigos para designar essa ação de explicar ciência para não 

cientistas, a qual é, digamos, meio fugidia e ambígua, e até refratária a 

precisões em diferentes estudos de linguagem, sobretudo nos mais recentes, 

é em busca da história desses termos originais que podemos descobrir 

quando e por que vieram à tona as noções por eles designadas, os seus 

desdobramentos ao longo do tempo, a origem de outras designações, a 

produtividade de todas elas e o estado atual em que se encontram.  

Sobre a origem de vulgarizar e vulgarização, Marie-Françoise Mortureux 

consegue esclarecer satisfatoriamente a questão ao analisar sobretudo o 

léxico e a metalinguagem de “Les Entretiens sur la Pluralité des Mondes” de 

Bernard Le Bouyer de Fontenelle (Mortureux, 1983); a respeito do interesse 

recente14 que a vulgarização científica tem também produzido, já no campo da 
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análise dos discurso, já no da sociologia, já no da história da ciência, o 

conjunto de estudos de Vergara (Vergara, 2003; Vergara, 2008) nos mostra 

como uma noção como essa só poderia ter nascido em sociedades com 

importante escala de desenvolvimento científico, mas, sobretudo, imbuídas de 

um certo grau de compromisso social com a ciência.  

Tanto Mortureux (analisando a questão do ponto de vista lingüístico) 

quanto Vergara (que aborda a questão histórica da vulgarização científica) 

localizam no século XIX a origem na noção de vulgarização científica. É 

interessante notar que Mortureux chega a essa conclusão analisando uma 

obra do século XVIII: reconhece que só seria possível haver uma noção como 

a de vulgarização científica no interior de uma sociedade caracterizada pela 

especialização dos saberes, sem a qual não se justificaria a necessidade de 

divulgar conhecimentos de especialistas para não especialistas. A existência 

de uma “casta” de cientistas que “fala uma língua de especialidade que 

ninguém entende”, com léxico próprio, conceitos e noções que só os cientistas 

são capazes de compreender bem, diferente da língua do restante da 

sociedade, impõe a necessidade da “tradução” de seus discursos em discurso 

vulgar, senão os conhecimentos perderiam o sentido de existir, pois o discurso 

desses cientistas tornar-se-ia um solilóquio (Mortureux, 1983, 50-70). 

Vergara vai além, afirmando que a vulgarização científica só tem lugar 

numa sociedade em que haja a profissionalização dos cientistas, “com 

autonomia e auto-regulamentação frente ao Estado e à sociedade” e que só 

numa tal sociedade seria possível postular “a instrução sistemática e a nítida 

separação entre leigos e especialistas, criando o ethos da comunidade 
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científica” (Vergara, 2008, 142). Afirma também que as condições para que 

uma preocupação como a de tornar vulgar o conhecimento científico “só passa 

a fazer sentido numa sociedade imbuída de valores democráticos”. Para ela 

também, é importante assinalar que um termo como vulgarização científica 

veio a se tornar difundido e utilizado apenas  

 

(...) no momento da institucionalização da ciência, que promoveu uma 
mundialização dos valores e procedimentos científicos, constituindo-se num processo 
de circulação transnacional e transcultural de difusão de novas idéias.  

(Vergara, 2008, 138) 

 

Estudando-se a história da ciência, verifica-se que sua 

institucionalização vai ocorrer apenas no século XIX (a própria palavra 

“cientista” é desse século, de 1825, segundo o dicionário Houaiss, e não por 

acaso, não se sabe ao certo se veio para o português através do inglês 

scientist ou do francês scientiste, pois era pela via das nações de língua 

inglesa ou francesa que, nesse século, as inovações, mas principalmente, o 

discurso científico e o vocabulário técnico recém-inventado chegavam até o 

mundo de língua portuguesa). A partir da segunda metade do século XIX, nos 

diferentes países europeus, as academias e sociedades científicas começam a 

se especializar e, no mesmo período, países como a Alemanha organizam a 

pesquisa científica em torno de suas universidades, modelo que vai se 

consolidar até o final desse século e será posteriormente imitado em outros 

países (Bryson, 2004). 
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No Brasil, o modelo europeu acaba sendo profusamente imitado. A 

respeito disso, Vergara (2003, 104 e ss) nota que foi no século XIX que, 

impulsionadas sobretudo pelo incentivo da Monarquia, muitas instituições de 

pesquisa científica foram nascendo no País: o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro como centro de pesquisa, o Instituto Histórico e Geográfico, a 

Academia Fluminense de História Natural, entre tantos outros, ilustram esse 

florescimento da ciência institucionalizada em nosso país15.  

A esse fenômeno de institucionalização das ciências, surgem dois 

outros em paralelo: o nascimento do discurso científico e o reconhecimento 

pela própria comunidade científica de que o conhecimento produzido pelas 

ciências é, ou deve ser, eminentemente, utilitário (não por acaso também, no 

final do século XIX, a humanidade – em especial as nações européias, os 

Estados Unidos e, à reboque delas, as outras nações americanas, conhece o 

mais extraordinário progresso tecnológico jamais experimentado, que ditaria 

as bases das sociedades humanas ainda hoje: foi nas últimas décadas do 

século XIX que objetos como o telefone e o computador, que constituem 

grandes inovações tecnológicas, tiveram suas bases teóricas – no caso do 

computador –ou práticas – no caso do telefone – concebidas). 

O gérmen de todas essas idéias sobre a utilidade prática das ciências 

encontra-se por volta de 1650 (Mortureux, 1983, 113-130), no distante século 

XVII. Quase cem anos depois, seria positivamente retomado pelos ideais 

iluministas, os quais se configurariam no século XVIII e culminariam com a 
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elaboração da Enciclopédia, sem dúvida a obra científica dotada do maior 

caráter político e social do século XVIII (Soares, 2001, 130). Ao assumir a 

pluralidade dos conhecimentos científicos acumulados pela humanidade, a 

Enciclopédia chama atenção para o nascente fenômeno da especialização 

científica, o qual se consolidou ao longo de todo o século XIX, conforme 

mostra Bill Bryson em sua obra A short history of nearly everything (Bryson, 

2004), com o nascimento de inúmeras ciências como a geologia, a 

oceanografia, a meteorologia, paleontologia, entre muitas, muitas outras.  

Nesse século, o discurso científico vai ganhando contornos definidos, 

produzindo a separação definitiva entre o que é ciência e o que não é. Se até 

o século XVII essas fronteiras são tão pouco nítidas que permitem a produção 

de uma obra como Les Entretiens sur la Pluralité des Mondes, analisada por 

Mortureux como um misto de literatura, ciência e vulgarização, e de tantas 

outras, igualmente híbridas16, no século XIX isso jamais ocorrerá: nas 

academias científicas e nas universidades, normas para a comunicação 

científica internacional começam a se delinear, já que a pesquisa científica, 

disseminada em vários países (europeus, principalmente, mas também nos 

Estados Unidos e no restante do mundo), e a especialização das ciências 

impõem métodos e técnicas do fazer científico e da comunicação científica 

entre cientistas. É o nascimento do discurso científico.  
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Quando o fazer científico e o discurso da ciência ganharam contornos 

definidos,  

 

surgiu a figura do vulgarizador, cujo papel de “tradutor” viabilizou a construção de uma 
forte confiança na ciência junto ao público. À medida que a sociedade aceitasse a 
idéia geral de que o trabalho do cientista é desinteressado e que está sempre em 
busca do bem comum, o apoio da sociedade para a atividade científica deveria ser 
incondicional, e a ciência se desenvolveria, segundo seus critérios de auto-
regulamentação, independente da opinião pública, justificada por seu aspecto utilitário. 

(Vergara, 2008, 142) 

 

Dessa forma, o discurso da vulgarização científica surge paralelamente 

ao próprio discurso da ciência, precisamente no momento em que esse 

discurso científico se organiza, e terá a função de, não só apresentar ao 

público as idéias e o fazer dos cientistas, esclarecendo-os numa forma 

compreensível do grande público, “traduzindo-os” e divulgando-os, mas 

também a de garantir que esse mesmo público, ao compreender o que fazem 

os cientistas, pudesse apoiar sua causa. A vulgarização científica nasce, 

portanto, com esse ideal de ganhar junto à opinião pública adeptos da causa 

científica: eis porque sua natureza tem sido, desde sempre, persuasiva, ligada 

à argumentação. Conforme nota a historiadora Moema de Rezende Vergara, 

não teria sido possível às sociedades européias do século XIX (e igualmente 

aos Estados Unidos e às outras jovens nações americanas) desenvolver sua 

ciência sem o apoio dos diversos setores da sociedade, responsáveis em 

grande parte pelo seu financiamento. Comparando esse século ao 

Renascimento, Vergara explica que os setores diversos da sociedade nos 

anos mil e oitocentos terão função semelhante à dos mecenas renascentistas. 

Ao analisar o conjunto das publicações de vulgarização científica surgidas no 
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Brasil do século XIX, a historiadora capta precisamente a essência de 

publicações como O Vulgarisador, ou a Revista Brazileira de Vulgarisação 

Scientifica, e obras de importantes vulgarizadores do século XIX, como Emílio 

Augusto Zaluar (no Brasil) e Camile Flammarion (na França), para formular 

suas conclusões.  

De formas diversas, Soares (2001, 10 e ss) e Quillfeldt (2011, 69) 

notam, além dessa função de persuadir o público da importância do fazer 

científico, outras funções igualmente importantes que a vulgarização científica 

trouxe aos cientistas: ao permitir uma aproximação entre os cientistas e o 

“restante dos homens”, a vulgarização leva para o seio da comunidade 

científica as preocupações e necessidades das pessoas comuns, colocando 

os cientistas em contato com as demandas sociais e ajudando-os a perceber 

para onde direcionar suas pesquisas. Esse movimento estabelece uma 

“dialética” entre o fazer científico e o fazer dos vulgarizadores de ciência: 

amparada pela noção de que a ciência tinha função utilitária, essa dialética 

acabou muitas vezes por dar encaminhamento às próprias ciências, definindo 

rumos de pesquisas. Segundo ainda os mesmos Soares e Quillfeldt, esse 

movimento dialético, propiciado pela vulgarização, é tão forte que muitas 

vezes não é percebido nem pela própria comunidade científica: ao destinar 

uma enormidade de recursos para a pesquisa profunda de doenças graves 

como a Aids, em busca de medicamentos que pudessem controlar o avanço 

da epidemia mundial, os governos muitas vezes agem sob pressão da opinião 

pública, alimentada obviamente pelos discursos de vulgarização; outras vezes, 

conforme explicarei adiante (cf. item I.4), conhecendo essa dialética, a 

comunidade científica a explora para conseguir recursos para financiar 
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pesquisas de seu próprio interesse, o que não deixa dúvidas quanto ao caráter 

essencialmente argumentativo da vulgarização.  

Continuando o passeio pela história da noção, é curioso notar que os 

intelectuais do século XIX não tinham problema algum de se auto-designar 

“vulgarizadores”, muito menos de nomear um periódico de vulgarização 

científica com um nome tão sugestivo quanto O Vulgarisador. O passeio 

também permite, ainda, deflagrar as razões que levam hoje muitos dos 

estudiosos e dos próprios cientistas, tanto no Brasil como na França e em 

outros lugares, a evitar o termo vulgarização, preferindo a ele designações tão 

imprecisas quanto genéricas, como divulgação científica, ou mesmo outras, 

ainda menos precisas, como transmissão de saberes científicos e 

compreensão pública de ciências. Essas razões, já presentes no próprio 

século XIX, podem não estar relacionadas com a conotação pejorativa do 

termo vulgar, de que vulgarização deriva. 

Tanto Vergara quanto Mortureux observam que o adjetivo vulgar, já no 

século XIX, seja na língua portuguesa, seja na língua francesa, tinha 

conotação pejorativa bem marcada. Vergara rastreou os significados de vulgar 

em dicionários da língua portuguesa publicados no século XIX, e sublinha que 

em 1816 a conotação pejorativa era registrada por eles (Vergara, 2003). A 

despeito disso, o termo derivado vulgarização não deixou de ser usado, até 

pelos próprios vulgarizadores, e certamente o público alvo de periódicos como 

O Vulgarisador – dado o sucesso que alcançou17 – não se incomodava da 
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possível conotação pejorativa que a palavra vulgarização pudesse ter por 

possível contaminação com o adjetivo primitivo vulgar.  

Quando surgiu, vulgarização trazia fortemente a idéia de “tradução”18: 

traduzir da linguagem científica para a linguagem comum. Isso colocava o 

vulgarizador como sujeito mediador entre o mundo da ciência e o mundo leigo. 

É desse significado, possivelmente, que decorre a reserva que têm hoje os 

pesquisadores quanto ao termo vulgarização, ainda que isso nem sempre 

fique muito explícito. Ainda hoje, apesar de tantos estudos que desmistificam a 

inferioridade da tradução em relação às obras originais, traduções são vistas, 

sobretudo nos meios acadêmicos ou mais intelectualizados, como “inferiores”. 

A idéia da tradução associada à noção de vulgarização foi se acentuando ao 

final do século XIX e no início do século XX, fabricando a noção de que o texto 

que vulgarizava as ciências, ao ser um “tradutor” da linguagem de 

especialidade para a linguagem comum, trazia em sua própria constituição a 

marca de uma perda, de uma redução, mas, principalmente, a da degradação. 

Vulgarizadores passaram a ser vistos – a princípio pela própria comunidade 

científica, ciosa de seus próprios discursos – como excessivamente 

simplificadores das elaboradas idéias, noções e conceitos das diversas 

ciências (Vergara, 2008, 138).  

Somado a essa percepção negativa nascente há o fato de que, no 

século XX, a vulgarização científica sofrerá uma grande fragmentação. A figura 

dos intelectuais vulgarizadores, como Emílio Augusto Zaluar ou Camile 
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Flammarion, vai aos poucos desaparecer, como também desaparecem 

publicações como O Vulgarisador. Mas surgem os jornalistas que noticiam as 

ciências, graças principalmente à expansão paulatina da imprensa quotidiana 

que se deu no século XIX, consolidada no século XX, fazendo surgir a 

comunicação das ciências ao grande público, não mais necessariamente como 

processo de “vulgarização”, e sim como de notícia (Moirand, 2000, 46). A 

existência de públicos também mais intelectualizados, com níveis culturais e 

de exigência cada vez crescentes, terá impacto nessa fragmentação 

(Charaudeau & Maingueneau, 2002, 497): as “descobertas” dos cientistas 

entram na pauta do dia como fato de sociedade e, às vezes, até ganham uma 

rubrica própria nos jornais e revistas de interesse geral, do mesmo modo que 

têm suas próprias rubricas as notícias internacionais, a economia, os esportes, 

as artes e espetáculos, a culinária junto com o horóscopo e outras variedades, 

os faits divers e os acontecimentos da cidade. Isso faz surgir o jornalismo 

científico quotidiano, com formidável expansão sobretudo a partir da segunda 

metade de século XX – tanto que, hoje, a maioria dos jornais de circulação 

nacional – cada país tem os seus e, no Brasil, temos vários exemplos, como 

Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, O Correio Brasiliense, Zero 

Hora, entre tantos outros – estampam, quase diariamente, matérias 

jornalísticas sobre temas científicos em rubrica especialmente destinada às 

ciências.  

A percepção pela comunidade científica de que, com a 

institucionalização das ciências consolidada, o fazer científico já tem seu 

próprio lugar na sociedade bem assegurado, vai a pouco e pouco engendrar 

um retorno às origens da vulgarização: a própria comunidade científica, 
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acostumada a divulgar suas pesquisas para si própria, nisso que constitui, 

segundo Bueno (Bueno, 1985), a “comunicação científica intrapares”, realizada 

por meio dos discursos científicos primários (Coracini, 2007), volta-se para a 

divulgação de pesquisas para “os outros”, mas sem assumir a perspectiva, 

“antiga e ultrapassada”, da mera “tradução das ciências em vulgar, a tal 

vulgarização do século XIX”, e sim a de formular para o público não 

especializado discursos elaborados e sofisticados, capazes de disseminar o 

resultado de suas pesquisas. Nisso surge também a figura, até então 

inexistente, do jornalista especializado em ciência (Bueno,1985).  

Essa nova configuração das relações entre a ciências e os públicos 

exigirá, evidentemente, novas designações: o cientista ou o jornalista 

especializado que divulga ciência para públicos amplos não será considerado 

como o antigo intelectual vulgarizador do século XIX, nem fará a simples 

“vulgarização” científica como se fazia nesse século. Seu papel é mais nobre: 

em vez de “traduzir” as ciências numa linguagem comum, utilizará um discurso 

tão elaborado quanto o da própria ciência, diverso deste por certo, no entanto 

capaz de exprimir os fatos e descobertas das ciências para o grande público, 

sem “degradá-los”, sem “traduzi-los”, e, principalmente, sem torná-los 

vulgares. Em outras palavras, a auto-representação dos cientistas 

divulgadores de ciência e dos jornalistas especializados em ciências muda, 

exigindo novas designações para sua atividade, a qual, em essência e 

guardadas as devidas proporções, continua semelhante à dos vulgarizadores 

do século XIX: divulgar as ciências para o grande público compreendê-las e se 

convencer da importância do fazer científico (Zamboni, 2001, 116 e ss.). 
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Nos Estados Unidos, essa mesma configuração das relações entre 

cientistas e público fará emergir algumas designações que eu ousaria chamar 

de “etéreas”, quase tão sofisticadas quando o próprio discurso a que se 

referem. Uma das mais difundidas nesse país é public understanding of 

sciences. Logo ela será adaptada na Grã-Bretanha e nas demais nações de 

língua inglesa, com pequenas variações como general understanding of 

sciences ou popular sciences, e acabará contaminando outros países, 

inclusive Brasil e França19. Na França, embora o termo vulgarisation ainda 

resista com mais vigor do que no Brasil (e em Portugal), passou-se a imitar o 

exemplo das nações anglófonas, e surgiram expressões como divulgation 

scientifique, communication publique des sciences, entre outras. No Brasil, 

hoje, organismos influentes no universo científico brasileiro, como a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência, que publica para o grande público a 

revista Ciência Hoje, assim como outros, como os que regulam a atividade 

acadêmica ligada à pesquisa em nível universitário, como CNPq e CAPES, 

ainda hesitam em suas publicações, adotando ora divulgação científica, ora 

vulgarização científica para nomear a mesma coisa: a atividade de 

comunicação científica para os não cientistas, mas a primeira tem sido mais 

freqüente, e muitos cientistas brasileiros de vários ramos da ciência preferem-

na à vulgarização.  
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Não será preciso aqui prolongar muito mais esse passeio histórico pelas 

noções porque já terá sido possível evidenciar que a escolha por uma ou outra 

designação não é fortuita, como parecem sugerir muitos dos estudiosos do 

tema. A origem de cada termo está ligada, muito de perto, ao objeto que 

designa, e um termo só deixa de ser usado em proveito de outro quando os 

seus usuários entendem que uma nova noção emergiu, e portanto, um novo 

termo é necessário. Voltando-se à origem das palavras e compreendendo as 

relações entre elas, pode-se ter segurança ao adotar uma ou outra designação 

porque sua justificativa obedece a um critério mais objetivo. Ademais – e isto é 

o que importa em especial aqui –, essa investigação das origens torna 

possível recuperar distinções úteis para a análise, sem correr o risco de 

unificar noções diversas, tomando as palavras que as designam como 

meramente sinônimas. 
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I.3. A vulgarização científica nos estudos de linguagem 

 

Pelo exame anterior a respeito da emergência da noção de 

vulgarização científica, evidencia-se que ela é antiga, datando ainda do século 

XIX. Tem sido objeto de estudos tanto por investigadores que a analisam do 

ponto de vista das ciências da linguagem quanto por outros. No campo dos 

estudos de linguagem, a análise dessa noção se consolida principalmente a 

partir dos anos 1960. Não me parece necessário apresentar uma síntese 

detalhada de todos esses estudos porque isso se distanciaria dos objetivos 

definidos, mas cabe destacar aqueles que, de certa forma, estão ligados tanto 

à problemática quanto ao embasamento das discussões apresentadas nesta 

tese.  

De maneira geral, é possível localizar duas grandes tendências 

analíticas para o problema da vulgarização científica, o que não quer dizer que 

todos os estudos de uma determinada tendência tenham a mesma base 

epistemológica, nem estejam intrínseca e diretamente relacionados. Essas 

tendências poderiam ser categorizadas da forma como segue:  

(I) Estudos de natureza lexicológico-lexicográfica – abrangem estudos 

realizados desde os anos 1960 até hoje. Pode-se destacar os Gilbert e 

Peytard (1973) e Peytard (1984), que se subdividem, por sua vez, em 

subtendências: os que se voltam para a análise do vocabulário e outros, como 

discurso didático/didatizante.  

(II) Estudos com tendência à análise do discurso, sobretudo aqueles 

com enfoque enunciativo. A partir da tese seminal de Marie-Françoise 
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Mortureux, de 1978, publicada em livro em 1981, além de todos os artigos que 

essa pesquisadora produziu na década de 1980, essa tendência agrupa 

alguns dos estudos mais recentes, inclusive brasileiros, bem como o artigo 

mais citado em toda a bibliografia consultada, o de J. Authier-Revuz, de 1982 

(cf. Referências bibliografia). Por essa tendência, a vulgarização científica se 

apresenta como campo discursivo intrinsecamente heterogêneo, analisado 

como produto ou subproduto da confluência entre o discurso científico 

(principalmente) e outros discursos, como o literário, o pedagógico e, 

principalmente, o jornalístico. Entre os estudos dessa segunda tendência, há 

os que analisam a vulgarização científica no interior de quadros discursivos 

diversos: os que a tomam como gênero específico – sua especificidade 

aparece grosso modo nesses estudos de duas maneiras: ora ela é 

apresentada como um gênero não propriamente científico nem jornalístico, 

mas que se encontra no entrecruzamento desses dois, ora como um subtipo 

ou subgênero jornalístico.  

Nessa última vertente se encontram também alguns dos estudos mais 

recentes, como a tese da brasileira Lilian M. S. Zamboni e o conjunto de 

análises que Beacco e Moirand (principalmente) têm conduzido, e as que 

delas derivam, ou a elas se filiam. As abordagens de Beacco e de Moirand 

têm, além disso, forte vinculação pragmática: a especificidade da vulgarização 

científica se encontra, segundo esses estudos, no caráter trilogal inerente ao 

discurso das mídias de divulgação e de transmissão de saberes. Nesses 

também o problema da reformulação discursiva aparece com destaque.  
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Com relação em especial ao que tem sido produzido pelos 

pesquisadores brasileiros, incluída aí a obra já citada de Zamboni, cabe dizer 

que as tendências são as mesmas, das abordagens mais antigas às mais 

recentes. Os mais antigos, dos anos 1960, são predominantemente 

lexicológico-lexicográficos, com determinadas incursões no campo do discurso 

didático: é o caso dos estudos realizados por J. Reis (1962, 1964, 1967), que 

tende a assimilar a atividade de divulgação de ciência como um fazer didático. 

No âmbito midiático, tendência dominante a partir dos anos 1980, predoomina 

a da análise do discurso, com as abordagens de Bueno (1985) e Zamboni 

(2001). Já as tendências mais recentes – vale dizer, a quase totalidade das 

abordagens brasileiras sobre a vulgarização científica – fundam-se na idéia de 

reformulação e não deixam tampouco de se filiar aos estudos de Authier-

Revuz sobre a heterogeneidade. Assim sendo, pode-se dizer que o quadro 

epistemológico que dá a sustentação teórica de base às abordagens da 

vulgarização científica brasileiras consultadas se encontra nos estudos de 

análise do discurso e de pragmática, de tradição francesa.  

Embora não diretamente relacionado com vulgarização científica, mas 

muito citado por quase todos os estudos brasileiros feitos a partir de 1995, há 

a abordagem da brasileira Maria José Coracini (2007), que trata 

especificamente do discurso científico primário e não do da vulgarização 

científica. Ela faz, ao mesmo tempo, uma mise au point e uma crítica de 

tendências nesse campo.  

Nos estudos da vulgarização científica apontados até aqui, algumas 

características comuns são relativamente evidentes. Fala-se, por exemplo, em 
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quase todos eles, de diversos níveis de “encenações discursivas” (o título do 

artigo já referido de Authier-Revuz traz especialmente essa idéia, explorada à 

exaustão, em numerosos outros artigos e estudos subseqüentes, dela e de 

outros pesquisadores, a respeito dos textos de vulgarização de ciência). Essa 

idéia é ponto de partida para Beacco e Moirand, que sempre mencionam a 

“mise en scène discursiva” sempre presente quer no discurso dos cientistas, 

quer no da imprensa especializada que vulgariza ciência, quer no da imprensa 

quotidiana que comunica e noticia o fazer científico.  Em todos esses estudos, 

enumeram-se muito detalhadamente uma série de procedimentos 

enunciativos, discursivos e mesmo textuais, de uso corrente na imprensa 

escrita para a construção de tais encenações (Moirand, 2007, p. 76 e ss.). 

Zamboni (2001) dedica o capítulo principal de sua tese a repertoriar e analisar 

detidamente esses procedimentos nos textos que ela chama de divulgação 

científica. São igualmente descritos por ela os mais variados procedimentos 

linguageiros ligados à reformulação, em todos os níveis possíveis da análise 

lingüística. Contrapondo-se a algumas idéias defendidas por Authier-Revuz, 

segundo a qual os textos de vulgarização científica se constituem a partir de 

dédoublements enunciativos que fazem ver a sua própria estruturação na 

superfície do texto por meio de toda uma série de marcas explícitas de citação 

e reformulação, “como os andaimes de uma construção”, Zamboni argumenta 

sobre a originalidade da vulgarização científica como gênero (Zamboni, 2001, 

81 e ss.). Com base nisso, a pesquisadora brasileira defende a idéia de que os 

textos de vulgarização científica constituem 
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(...) um gênero discursivo particular, distinto do gênero do discurso científico, 
autônomo tanto quanto qualquer outro discurso possa ser, e envolvente e cativante 
tanto quanto qualquer boa mercadoria colocada à venda deva ser.  

(Zamboni, 2001, Introdução)20.  

 

Nos estudos que seguem a tendência ditada por Beacco e Moirand, 

algumas questões inéditas mais ou menos ligadas à vulgarização científica 

têm sido igualmente tratadas, de formas variadas, com destaque para a 

explicitação de que, na imprensa quotidiana a partir dos anos 1990, outras 

formas de discursos ligados à ciências têm sido engendradas, com a 

emergência novas formas discursivas de transmissão de saberes científicos no 

interior da comunicação midiática, que não constituem, em princípio, formas de 

vulgarização científica porque o seu propósito não é o de vulgarizar a ciência 

para um público leigo, mas simplesmente comunicar as descobertas científicas 

como notícias, como fatos ordinários (Beacco & Moirand, 1995, 40-42). 

Nesses estudos a partir de 1995, a análise dos processos de reformulação 

discursiva é feita com construtos teóricos diversos do que se fazia nos estudos 

anteriores. Moirand lança mão de uma refinada análise das formações 

discursivas midiáticas, além de tomar emprestado o conceito de “memória 

discursiva”, formulado por J.-J. Courtine a partir das leituras que este 

pesquisador faz da obra de M. Foucault, concebendo a idéia original de que 

nos discursos midiáticos de transmissão de saberes essa memória, 

proveniente da interação trilogal (cientistas – jornalistas – público) “mais ou 
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#+"\/" 40=0":.80@" 83/":0541=0"9>0Q<3/.4;O.>"388."C138470@"90=3283" 81893;4.>"=3"C13"."50670"=3"
=S=01Q<3/354@"3"80Q>341=0"."C138470"=.">3F0>/1<.670@"470";/90>4.5438"5."0Q>."=3"H14-;3>2m3L1O@"
570" 435-./" 8;=0" Q3/" :0/9>335=;=.8" 90>" g./Q05;@" =.=0" 0" 430>" =." :>B4;:." C13" ." 938C1;8.=0>."
Q>.8;<3;>."<-38"35=3>36.G"

"



&$"
"

" "

menos representada” no fio do discurso, dá conta da comunicação científica 

por meio das encenações enunciativas presente nos textos jornalísticos. Ela 

ainda descreve certos processos sintático-semânticos e até lexicais que se 

desenvolvem na imprensa como resultado de um processo de “mise en 

discours quotidien” em que as noções e conceitos científicos são 

representadas no discurso da mídia. (Ela apresenta uma curiosa gama de 

exemplos de como certas denominações lexicais se fixam, através das 

memórias discursivas, nesse discurso midiático que comunica ciências. Ela fez 

isso ao estudar a história discursiva de expressões como a que nomeou, nos 

discursos da imprensa, a encefalopatia espongiforme, a “doença da vaca 

louca”.) Segundo Moirand ainda, essas características estão presentes em 

todos os discursos que se prestam à transmissão de saberes a um grande 

público, e não constituem em especial uma marca específica da vulgarização 

científica, e talvez não o sejam tampouco da imprensa.  

De todo modo, vale destacar um fato evidente para qualquer um que se 

propuser adentrar todos esses estudos: invariavelmente, as características dos 

textos de vulgarização ou dos de transmissão de saberes (quaisquer sejam 

eles) são investigadas sob o signo das marcas metalingüísticas presentes 

neles (além de todas as figuras de metalinguagem possíveis de serem 

rastreadas nas superfícies textuais). A influência dos estudos de Mortureux, 

diretamente ou por meio de outros estudos, mais antigos como os de Authier-

Revuz, ou mais recentes, como os de Beacco, em todos eles é incontestável.  

Outra característica observável é que todos esses estudos sobre a 

vulgarização científica deflagram um conjunto grande de suas características 
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nomeadamente ligadas às condições de produção e difusão social dos textos, 

ao léxico, à sintaxe e à semântica, além das discursivas e, sobretudo, as 

relacionadas ao seu funcionamento enunciativo e pragmático. E como há 

acordo nas conclusões formuladas por pesquisadores brasileiros e franceses, 

é possível suspeitar de que os textos de vulgarização científica brasileiros não 

sejam caracteristicamente divergentes dos franceses, ao menos não nos 

aspectos analisados pelos pesquisadores brasileiros. 

A não ser pelo caráter muitas vezes fluido e, por que não dizê-lo, 

“escorregadio”, da própria noção do que seja ou não vulgarização científica (cf. 

item I.2), não seria arriscada a afirmação de que a análise dos discursos de 

vulgarização científica do ponto de vista de seu caráter metalingüístico está 

muito bem resolvida nos estudos disponíveis atualmente. O que os mais 

recentes têm trazido como novidade é o esclarecimento de relações entre a 

vulgarização científica – como quer que ela seja entendida ou assimilada por 

seus pesquisadores – e outros tipos de discursos, ou ainda, o aprofundamento 

e detalhamento das análises em torno de certas de suas características 

metalingüísticas. 
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I.4. Ciência de entrevistas e coletivas de imprensa 

 

Rompendo um pouco o protocolo estilístico de uma tese de doutorado, 

gostaria de iniciar este quarto capítulo pelo relato de um fato anedótico 

ocorrido recentemente.  

Era uma manhã de dezembro, às vésperas das festas de fim de ano. 

Abri a página do meu provedor de acesso à internet e e-mail e, estampada 

como manchete da home page do site, a notícia de que uma equipe de 

cientistas da NASA, a agência espacial americana, chefiada por Felisa Wolf-

Simon, encontrara um grupo de bactérias extraterrestres vivendo em lagos de 

arsênico na Terra. Bactérias extraterrestres vivendo na Terra? E em lagos de 

arsênico? Onde? Como? Ou a notícia era real, ou seria mais uma daquelas 

publicações sensacionalistas. Para quem, como eu, via-se às voltas com 

muitas reportagens e outros artigos científicos sobre a degeneração dos 

neurônios na doença de Alzheimer, os efeitos corrosivos do álcool sobre o 

sistema cardiovascular, e outras coisas que tais, mesmo se contivesse um 

certo grau de sensacionalismo, já seria interessante lê-la. Ademais, captara 

fortemente minha atenção, despertando-me a curiosidade. 

Mais do que depressa, acedi ao link da notícia e pude saber do que se 

tratava. A respeitável cientista americana (isso eu vim a saber depois, 

pesquisando um pouco sobre ela e suas atividades acadêmicas e científicas) 

conduzira um experimento no qual um grupo de bactérias de uma família rara 

vinha substituindo o elemento químico fósforo, essencial ao metabolismo de 

todas as espécies vivas conhecidas na Terra, por arsênico, um veneno dos 
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mais mortais. De extraterrestres as referidas bactérias não tinham, 

efetivamente, nada: o gênero a que pertencem é um típico representante das 

extremófilas – a notícia não explicava isso, mas eu vim a saber depois, por 

conta de minhas próprias pesquisas do Google, que se trata de bactérias 

capazes de viver e adaptar-se a condições de vida sob as quais os outros 

seres vivos normalmente pereceriam. O “extraterrestre” da manchete não 

passava de especulação: se conseguiam se adaptar a condições extremas de 

sobrevivência, tendo substituído fósforo por arsênico, podia ser que tais 

bactérias se assemelhassem a possíveis seres vivos existentes em mundos 

completamente diversos da nossa Terra. Em suma: uma notícia banal sobre 

um achado científico tratando de bactérias tão terráqueas como nós, simples 

seres humanos, transformada em engodo noticioso por conta de um título 

estrategicamente escolhido. O engraçado do episódio é que eu, 

experimentado em textos de ciências como estava, deixei-me levar pelo canto 

da sereia, quer dizer, fui seduzido por uma manchete tão chamativa quanto 

enganadora, como se isso já não tivesse acontecido várias vezes antes.  

Mas, durante esse dia, várias outras notícias pipocaram sobre esse 

assunto em sites de difusão de ciências, blogues e outros lugares da internet a 

que tive acesso. À noite, o Jornal Nacional da Rede Globo noticiou. Também 

noticiaram a mesma coisa a TV5, a BBC News e a CNN (redes de televisão 

estrangeiras transmitidas no Brasil via cabo). No dia seguinte, nos cadernos de 

Ciências da Folha e do Estado, havia matérias sobre a “descoberta”. Nenhum 

conseguia, porém, explicar direito a pesquisa, quer dizer, explicar de um jeito 

que eu pudesse entender.  
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Episódios como esse, bem banais diga-se, ilustram perfeitamente aquilo 

a que Quillfeldt chamou, em um artigo recente, publicado na Scientific 

American Brasil, de “ciência de entrevistas e coletivas de imprensa”:  

 

Independentemente de o trabalho ser bom ou não, deveria se evitar esse tipo 
de marketing, pois a frustração que gera acaba sendo contraproducente para a 
aceitação social do fazer científico. Esse tipo de problema tem se tornado comum nos 
últimos anos, com o crescente avanço dos interesses privados na pesquisa básica, e 
já se fala (com certa ironia) em “ciência de entrevistas e coletivas de imprensa”, onde 
resultados são divulgados primeiro a jornalistas e ao grande público, sem passar pelo 
crivo maior da comunidade de pares científicos. Não é demais lembrar que 
expectativas e desejos podem estar sendo indevidamente manipulados e, afinal, 
desejos e expectativas não provam que algo está certo ou errado em ciência: só o 
exame crítico da comunidade científica poderá dizer algo mais consistente e confiável. 

(Quillfeldt, 2011, p. 69) 

 

Nesse artigo, Quillfeldt trata exatamente da pesquisa em torno das 

bactérias arsênicas, conduzida pela equipe de Felisa Wolf-Simon, e chama 

atenção para sua oportunidade. Mas alerta para outros fatos envolvidos nela: o 

interesse privado na pesquisa científica básica, a aceitação social do fazer 

científico (ainda necessária) e, o mais relevante talvez, o desserviço que o 

anúncio antecipado de resultados estarrecedores de achados científicos feito 

pela imprensa quotidiana pode prestar à própria ciência.  

Quando o resultado dos estudos científicos chega primeiro ao grande 

público e depois aos próprios pares da comunidade científica, temos um 

fenômeno discursivo já analisado por Beacco (Beacco et al., 2003, 280) e 

Moirand (Moirand, 2007, 19-24): a imprensa deixa de fazer a vulgarização da 

ciência e passa a, simplesmente, comunicá-la, criando um “curto-circuito”21 no 
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processo da vulgarização científica. Como entender um discurso que, no dizer 

de Quillfeldt, é produto de uma “ciência de entrevistas e coletivas de 

imprensa”, comunicado ao grande público antes mesmo da divulgação dos 

achados das pesquisas entre os próprios cientistas, aqueles que teriam 

condições de validar os resultados delas?   

Conforme alerta Quillfeldt, nessa lógica de “entrevistas e coletivas de 

imprensa”, há pelo menos quatro atores envolvidos: o próprio pesquisador (ou 

agência de pesquisa), que usa da imprensa para conquistar o grande público e 

obter (mais) recursos para suas pesquisas; a comunidade científica e/ou a 

imprensa especializada, que são convocadas a se explicar e, em muitos 

casos, vêem-se obrigadas a desmistificar para o grande público, pelo “velho” 

processo da vulgarização científica, falsos resultados de pesquisas divulgadas 

em primeira mão pela própria imprensa quotidiana; a imprensa quotidiana, que 

tem sua própria lógica de mediação de informações centrada nos princípios da 

notícia (até mesmo transformando a pesquisa científica em fait divers22); e o 

público. Ele cita outros exemplos dessa nova configuração:  

 

O emprego desses “grandes anúncios” pela NASA tem longo histórico, e um 
caso memorável foi também da área da exo/astrobiologia: o do meteorito marciano 
ALH84001, encontrado na Antártida, que teria evidências fósseis de vida... marciana! 
Esse assunto está aberto até hoje, mas a maior parte da comunidade científica 
entende que aquele trabalho – publicado em 1996 – era, na melhor das hipóteses, 
inconclusivo. Esse artigo, porém, ajudou a convencer o congresso americano a 
ceder verbas mais generosas à pesquisa interplanetária da NASA, o que permitiu de 
fato esta última década e meia de missões freqüentes ao Planeta Vermelho (após 
um jejum de mais de 20 anos, desde as incríveis sondas Viking, de 1976). 

(Quillfeldt, 2011, 69) 
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Na “antiga” lógica da vulgarização científica, os atores eram outros, e as 

configurações discursivas menos sujeitas, no dizer de Quillfeldt, à manipulação 

indevida, para fins nem sempre voltados ao interesse da própria ciência: havia, 

de um lado, a comunidade científica na sua comunicação intrapares, o que 

assegurava “o exame crítico da comunidade científica” a dizer se os resultados 

das pesquisas traziam “algo mais consistente e confiável” (Quillfeldt, 2011, 69); 

de outro lado, os próprios cientistas ou os jornalistas especializados em 

ciência e sua relação com o grande público, por meio de veículos de 

comunicação – jornalísticos ou não –, divulgando, numa linguagem acessível a 

esse grande público, resultados já consolidados de pesquisas bem 

estabelecidas.  

Mas o mais revelador dessa anedota sobre as bactérias arsênicas é que 

eu, leigo em astrobiologia tanto quanto meus alunos (de francês língua 

estrangeira e de português), e também eles, nós todos só conseguimos 

entender convenientemente do que tratava a pesquisa de Felisa Wolf-Simon e 

a própria idéia dos seus achados científicos depois de termos lido a 

reportagem assinada por Quillfeldt, publicada pela Scientific American Brasil. 

As notícias dos sites, da televisão, e até mesmo as matérias da Folha e do 

Estado não nos ajudaram muito nesse sentido, já que cada um de nós tinha 

entendido uma coisa diferente uns dos outros. Em outras palavras: todos os 

textos lidos/escutados divulgavam de alguma forma a pesquisa de Wolf-

Simon, mas apenas um deles, unanimemente, trouxe aos leitores subsídios 

bastantes para uma compreensão mais pormenorizada do que se tratava. As 
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pesquisas realizadas por Beacco e Moirand com a imprensa quotidiana, no 

âmbito dos estudos de linguagem (que, conforme, exposto anteriormente, 

deflagram uma nova forma de comunicação de ciências no interior da 

imprensa quotidiana), e a percepção pela própria comunidade científica de 

“curtos-circuitos”, como esse analisado por Quillfeldt, colocam essa 

constatação em evidência. 

Todos os textos referentes à pesquisa de Felisa Wolf-Simon publicados 

na imprensa escrita quotidiana (e noticiados por outros veículos midiáticos 

como a internet), além dos divulgados pela televisão) parecem não ter sido 

capazes de esclarecer substantivamente a pesquisa – e talvez, corroborando 

as pesquisas de Moirand, nem tivesse sido esse o seu interesse23. Como leitor 

experiente de textos jornalísticos – em geral – e relativos às ciências, em 

especial por causa do interesse desta tese mesma – devo confessar que só 

compreendi mesmo a pesquisa sobre as bactérias arsênicas quando li o artigo 

de Quillfeldt. Ao escrever para uma revista como Scientific American Brasil, o 

astrobiólogo foi capaz de, não só explicar com interesse a pesquisa de Wolf-

Simon, como fazer um leitor leigo em astrobiologia, como eu, compreendê-la 

e, mais importante de tudo, segundo o próprio Quillfeldt, persuadir-me de sua 

pertinência. Deslindou a complexidade do achado científico numa linguagem 

precisa, mas compreensível, esclarecendo no que consistia, para que servia, 

como havia sido feita a pesquisa e a que resultados chegara. Convenceu os 

leitores (no caso, o leitor era eu) da importância da pesquisa e de seus 

resultados. Quer dizer: pude perceber, tentando colocar-me na condição de 
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leitor leigo de ciências, que todos os textos a que tive acesso – as notícias das 

redes de televisão e da internet e aquelas publicadas nos veículos da 

imprensa quotidiana, como os jornais Folha e Estado –, procuravam noticiar o 

achado científico, mas não foram capazes de vulgarizá-lo. Outros leitores – por 

acaso, meus alunos de português do Ensino Médio, sem contar outros colegas 

professores a quem pedi a gentileza de lerem todos os textos – tiveram a 

mesma percepção que eu: somente a reportagem de Quillfeldt fora capaz de 

nos fazer entender a pesquisa americana. É verdade que essas afirmações 

sobre o texto assinado por Quillfeldt, em comparação com outros textos 

publicados em jornais de grande circulação, são baseadas na minha 

impressão. Mas o que está em jogo, nesse momento, não é esse fato, e sim a 

idéia de que muitos dos textos que transmitem informações científicas 

publicados na grande imprensa quotidiana podem não necessariamente ser 

considerados como textos de vulgarização científica.  

A anedota também revela a necessidade de precisar melhor o que 

considerar ou não por vulgarização científica, o que retoma a questão 

inicialmente posta no início desta Primeira Parte. Para fazer isso, depois se ter 

rastreado a origem da noção de vulgarização científica e se ter apresentado, 

em linhas gerais, o quadro dos estudos lingüísticos sobre ela, encerrando esta 

Primeira parte, nos itens 5 e 6 a seguir apresentam-se quais parâmetros 

permitiram definir as características gerais dos textos que serão doravante 

simplesmente chamados de reportagens de vulgarização científica.  



'#"
"

" "

 

I.5. Parâmetros enunciativos para definir a reportagem de vulgarização 

científica  

 

Algumas características genéricas dos textos preliminarmente 

selecionados para constituir o corpus da pesquisa já haviam sido percebidas 

pela triagem daqueles que causaram dificuldade de leitura nos alunos de 

francês língua estrangeira, em comparação com os que não causaram 

problema:  

Zl[ Tratava-se, especialmente, de textos jornalísticos;  

Zll[ Esses textos eram oriundos quase que totalmente de revistas, e não 

em jornais;  

Zlll[ Os textos mais herméticos para a leitura apresentavam certa 

extensão: sempre, invariavelmente, mais de uma página de revista, 

mas em geral com duas ou mais páginas; 

Zla[ A extensão, em si, não poderia ser considerada, isoladamente, o 

problema, já que artigos científicos extensos não eram 

problemáticos;  

Za[ Os textos tinham características típicas de reportagens jornalísticas 

– muitos elementos como infográficos, tabelas, presença de quadros 

com informações complementares ou comentários e expansões, 

ilustrações (fotografias e desenhos); nesse aspecto, era evidente 
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que se tratava de textos jornalísticos, e não de papers ou de artigos 

científicos;  

Zal[ Os textos eram oriundos de revistas com algum grau de 

especialização, mas dirigidas ao grande público, e não periódicos 

científicos. Os exemplares utilizados foram extraídos de publicações 

como Science et Vie, Ça m’intéresse, La Recherche, Notre Santé 

(correlatas a publicações brasileiras como Ciência Hoje, Scientific 

American Brasil, Superinteressante, Saúde é vital!, Viver mente e 

cérebro, entre outras).  

Além dessas características, a noção de “audiência” apresentada 

anteriormente aponta para o fato de que parâmetros enunciativos podem ser 

utilizados para refinar essas características, permitindo definir-se a reportagem 

de vulgarização científica. E isso é imprescindível no interior desta pesquisa 

pelas razões já indicadas nos itens 3 e 4 deste capítulo. Além disso, a análise 

feita do conjunto de textos, apresentada nos próximos capítulos, revelou que a 

constituição do corpus, tendo em vista esses parâmetros, é funcional, já que 

eles permitiram o estabelecimento de características objetivas para o conjunto 

dos exemplares textuais analisados. Ademais, foi possível construir um quadro 

síntese com características tanto dos textos analisados como dos descartados, 

conforme se apresenta a seguir. Antes de chegar ao quadro, cabe elucidar 

quais parâmetros foram escolhidos e por quê.  

No âmbito das muitas abordagens teóricas sobre a enunciação, tem 

sido possível compreender que, em qualquer comunicação lingüística, coloca-

se em funcionamento um dispositivo de comunicação complexo, muitas vezes 
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chamado “aparelho formal da enunciação”, o qual envolve, pelo menos, duas 

instâncias subjetivas reais, chamadas normalmente de “interlocutores” (às 

vezes, também, sujeito falante e interlocutor, ou ainda, emissor e receptor), e o 

próprio dispositivo da comunicação; juntos, permitem a existência de um ato 

de linguagem. Esse ato consubstancia o discurso, por meio do qual duas 

outras instâncias subjetivas, de natureza estritamente enunciativa, configuram-

se (enunciador e co-enunciador). O produto material do ato de linguagem, 

resultante da colocação em andamento do aparelho formal da enunciação, é 

um texto. 

À luz dessas teorias, Charaudeau (1992, 633-835) analisa detidamente 

tanto os interlocutores quanto o dispositivo complexo da enunciação. Segundo 

ele, são quatro os componentes desse dispositivo, indissociáveis uns dos 

outros no ato de linguagem: (i) a situação, “constituída pelo quadro físico e 

mental em que se encontram os interlocutores”; (ii) os modos de organização 

do discurso, que são princípios de organização da matéria lingüística, 

dependentes em essência das finalidades comunicativas que se atribuem os 

interlocutores; (iii) a própria língua, com suas características e categorias, as 

quais dão forma ao texto; (iv) o texto, “que representa a matéria verbal 

concreta do ato de comunicação, testemunhando as escolhas conscientes (ou 

inconscientes) que o sujeito falante faz das categorias da língua e dos modos 

organização do discurso, em função das restrições impostas pela situação”. A 

colocação em funcionamento do dispositivo pelos interlocutores, o ato de 

linguagem, engendra, para os próprios interlocutores, as identidades 

enunciativas que se vêem projetadas e podem ser rastreadas no texto 

(Charaudeau, 1992, 634). Essa forma de análise permite descrever as 
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características específicas de cada um dos componentes do dispositivo de 

comunicação, além dos próprios interlocutores, com suas identidades 

psicossociais, e suas identidades enunciativas projetadas (ou não) no texto 

pelo discurso, tendo em vista determinado enquadramento definido pela 

situação. Esse enquadramento é chamado muitas vezes de “cena”, ela própria 

definida por certos parâmetros da situação.  

Nessa configuração da “cena”, é preciso reconhecer a existência de, 

pelo menos, dois níveis de análise: o primeiro nível, externo ao ato de 

linguagem, e o segundo, o nível interno. Quando se pensa num ato qualquer 

de comunicação, as duas entidades subjetivas (o interlocutor-emissor e o 

interlocutor-receptor) assumem características específicas ao se colocarem 

como parceiros nesse ato, pondo em funcionamento o dispositivo da 

enunciação. No diálogo entre médico e paciente, por exemplo, as identidades 

psicossociais, “externas”, são definidas pela situação, quer dizer, o médico e o 

paciente dialogando durante uma consulta. Ao explicar a gravidade de uma 

doença ao paciente, o médico, com sua linguagem específica, projetar-se-á no 

interior do texto por meio de várias marcas, que vão desde os termos técnicos 

escolhidos e explicitamente empregados até – e principalmente – o conjunto 

de possíveis marcas de modalização que ele utiliza. Ao mesmo tempo, ao 

falar, ele projeta na sua fala uma imagem do próprio paciente, detectável 

materialmente pelas escolhas lingüísticas e discursivas que ele faz ao falar: se 

ele avaliar que o paciente tem alto grau de instrução, certamente poderá 

empregar um vocabulário técnico mais preciso e evitar modalizações 

alocutivas; se, ao contrário, a avaliação for outra, poderá evitar o vocabulário 

técnico e acentuar as marcas de modalização alocutiva. Em outras palavras: 
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as identidades psicossociais externas ao ato de linguagem determinam as 

características das identidades enunciativas internas a ele e dão forma ao 

texto. Isso é o que Charaudeau chama de a “mise en scène” da comunicação. 

No nível interno, como se vê pelo exemplo do diálogo entre médico e paciente, 

cada um desses dois parceiros receberá uma identidade enunciativa, “interna”, 

que pode ser representada (ou não) na materialidade do texto. A mise en 

scène comporta, por sua vez, subdivisões: a “mise en discours”, operada 

quando o interlocutor-emissor põe em funcionamento os modos de 

organização do discurso (os modos são o segundo componente do 

dispositivo), e a “mise en texte”, quando, por meios desses modos, o 

interlocutor-emissor opera a “organização do mundo referencial, dando lugar 

às lógicas de construção desses mundos” (Charaudeau, 1992, 642). 

Continuando com o mesmo exemplo, ao falar da gravidade da doença ao 

paciente, o médico possivelmente mobilizará o modo de organização descritivo 

para descrever os possíveis sintomas, e também o modo de organização 

argumentativo, para explicar os tratamentos mais adequados ao caso. O texto 

assumirá a forma de uma explicação. Na comunicação verbal, a língua, com 

suas categorias (a pessoa, a localização no tempo e no espaço, a qualificação 

e a quantificação, as diversas marcas de modalização, entre outras), é base 

dessas operações e, por meio delas, os parceiros da comunicação se vêem 

representados no interior do ato como enunciador e co-enunciador 

(Charaudeau, 1992, 644). 

Assim, no nível externo, temos os sujeitos com identidades sociais e 

psicológicas, “interlocutor-emissor” e “interlocutor-receptor”; no nível interno, 

temos os sujeitos com identidades propriamente “enunciativas”, “enunciador” e 
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“co-enunciador”. As características das entidades externas e as da situação 

(um dos elementos do dispositivo da comunicação) definem as coordenadas 

ou parâmetros enunciativos da cena. No caso das comunicações em que as 

entidades subjetivas estão em ausência um do outro e a recepção não é 

imediata, a identidade do receptor pode ser conhecida de fato (por exemplo, 

na correspondência pessoal) ou apenas representada (por exemplo, na 

comunicação midiática) (Charaudeau, 2006).  

Tendo em vista o quadro geral de muitas possíveis situações em que 

conhecimentos científicos são divulgados (divulgação científica), a análise 

preliminar de alguns exemplares textuais permitiu definirmos algumas cenas 

possíveis, a partir de combinações de características das entidades subjetivas 

envolvidas e de três dos quatro elementos do dispositivo da comunicação 

(situação, modos de organização do discurso, texto). Por coerência analítica, 

consideram-se aqui apenas os casos em que a comunicação ocorre com os 

interlocutores em ausência, quer dizer, não estão na presença um do outro, 

porque, como o objeto de análise constitui-se de textos escritos, as operações 

de “mise en discours” e de “mise en texte” devem resultar num texto escrito: o 

ato de comunicação é, segundo Charaudeau, de natureza monolocutiva. Os 

nomes dados a essas cenas possíveis, expressos a seguir, não aparecem na 

literatura pesquisada, tendo sido fabricados especialmente aqui, e têm apenas 

por objetivo facilitar a identificação delas em referências posteriores. 

1. Cena 1 – a comunicação científica aparentemente simétrica – os 

interlocutores são cientistas da mesma área. A comunicação ocorre em 

periódicos especializados, atas e anais de congressos científicos, 
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divulgados em meio eletrônico (forma mais usual atualmente) ou não 

(publicações tradicionais, de papel), ou em livros. O modo de 

organização do discurso privilegiado é o argumentativo (no dizer de 

Charaudeau (1992, 644), “explicação de uma verdade para influenciar o 

interlocutor”), mas também ocorre o descritivo (“exposição organizada 

de atos ou fatos”). O texto resultante pode ser um paper, um artigo 

científico, um ensaio, um estudo, capítulos de um livro organizados a 

partir de um tema central, entre outros. 

2. Cena 2 – a comunicação científica aparentemente assimétrica – os 

interlocutores são cientistas de áreas diversas. A comunicação ocorre 

em periódicos especializados, atas e anais de congressos científicos, 

divulgados em meio eletrônico (forma mais usual atualmente) ou não 

(publicações tradicionais, de papel), ou em livros. O modo de 

organização do discurso privilegiado é o argumentativo, mas também 

ocorre o descritivo. O texto resultante pode ser um paper, um artigo 

científico, um ensaio, um estudo, capítulos de um livro organizados a 

partir de um tema central, entre outros.  

Tanto na cena 1 quanto na 2, a relação entre os interlocutores é de simetria, e 

o que se percebe como características desses textos é uma mise en scène 

que resulta, em geral, no apagamento do enunciador e na não-implicação do 

co-enunciador isso confere ao texto um caráter de objetividade (esse efeito é 

descrito por quase todos os estudiosos dos textos científicos – fala-se de 

procedimentos de objetivação ou de “apagamento do sujeito”).  
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3. Cena 3 – a comunicação científica dissimétrica – também 

ocorre entre interlocutores cientistas, mas em relação dissimétrica. Há 

dois subtipos. No subtipo 1, o enunciador detém conhecimentos que 

julga não serem partilhados pelo co-enunciador, o que coloca o primeiro 

em posição de superioridade. Como decorrência desse modo de 

enunciar, predominam marcas de modalização ligadas ao “fazer fazer/ 

fazer dizer”, tais como a injunção, a interpelação, a requisição, além da 

abundante modalização autonímica (pela via, principalmente, das 

diferentes formas de discurso relatado). Ocorre em periódicos 

especializados, divulgados em meio eletrônico ou em papel; ou em 

livros. O modo de organização do discurso privilegiado é o descritivo, 

mas também ocorre o argumentativo. O texto resultante pode ser um 

artigo, um ensaio, um estudo. No subtipo 2, o enunciador explicita que o 

seu co-enunciador “sabe mais” do que ele, ou se coloca em posição de 

inferioridade. As modalizações predominantes são do tipo “fazer saber/ 

fazer crer”, tais como a convicção, a opinião, a suposição, além de 

outros tipos, como a solicitação, a interrogação, a requisição. Há 

também uso especialmente evidente das modalizações autonímicas, 

sobretudo os discursos relatados. O modo de organização do discurso 

predominante é o argumentativo, e o texto resultante mais comum é a 

dissertação (ou tese).  

4. Cena 4 – a comunicação entre especialista e leigo – neste 

caso, o enunciador representa o papel de especialista e o co-enuncador 

projetado ou suposto é um “leigo”. Não há nenhum tipo de simetria 

possível entre eles, porque o caráter de ambos é assumidamente 
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diverso. Os modos de organização que predominam são o 

argumentativo (principalmente) e o descritivo. O texto resultante varia 

conforme o objetivo da comunicação, podendo ser de natureza 

jornalística (variados modos genéricos são possíveis, dos quais a 

reportagem), publicados em revistas temáticas, acadêmica (ensaio, 

capítulos temáticos em livros, verbetes), ou outras. 

5. Cena 5 – a comunicação entre leigo e leigo – neste caso, 

a relação entre os interlocutores é semelhante à das cenas 1 e 2. Os 

três modos de organização do discurso (narrativo, descritivo e 

argumentativo) são comuns. Os textos resultantes, quando jornalísticos, 

ocorrem com freqüência em veículos não especializados (imprensa 

quotidiana), sendo a notícia o tipo mais comum.  

Considero que a divulgação científica ocorre em todos os tipos de cenas 

apresentados aqui. As cenas 1, 2 e 3 correspondem àquilo que Soares chama 

de “a comunicação científica intrapares”, e abarcam a totalidade do que 

Coracini define como “discursos científicos primários”.  

Apenas a cena 4 será considerada, aqui, como vulgarização científica, e 

o que a caracteriza em essência é a ausência de simetria suposta entre 

enunciador e co-enunciador. Em outras palavras: o primeiro se projeta como 

especialista (seja ele cientista ou jornalista) e considera, igualmente, que o seu 

co-enunciador é um “leigo”. Por sua vez, este é projetado na cena como tendo 

aceitado sua condição de leigo e admitido que o enunciador detém 

conhecimentos e/ou informações que ele não tem. Como os textos de que eu 

dispunha inicialmente (aqueles textos que provocaram dificuldades de leitura 
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nos alunos) tinham todos caráter jornalístico, e eram em sua maioria 

reportagens, o corpus cuja análise resultou na segunda e na terceira parte, 

seguintes, é constituído exclusivamente por reportagens de vulgarização 

científica. 

Essa característica essencial da cena 4 (os textos de vulgarização 

científica) tem desdobramentos, como os que já assinalados anteriormente 

nesta primeira parte nos itens 3 e 4. Além desses já assinalados, Moirand 

(1998) traduz a idéia desses desdobramentos afirmando que nos textos de 

vulgarização científica as identidades psicossociais dos parceiros 

(“especialista” e “leigo”) e a assimetria entre eles fazem emergir características 

de ordem: (i) situacional, ligada à didaticidade – pelo texto de vulgarização 

científica, o especialista explica a ciência ao leigo –; (ii) formal, ligada à 

seleção das formas lingüístico-discursivas da explicação (metáforas, 

comparações, uso de hiperônimos, procedimentos diversos de retomada do 

referente, os procedimentos de apagamento do sujeito enunciador, 

modalizações variadas, entre outros); (iii) funcional ou pragmática, referente ao 

desempenho discursivo desses diferentes modos de explicação. Quando 

analisados sob a perspectiva da argumentação, esses desdobramentos 

podem iluminar determinados aspectos persuasivos da vulgarização científica, 

conforme veremos na segunda parte.  
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I.6. Divulgação não é (necessariamente) vulgarização  

 

O percurso que intentei realizar nesta primeira parte foi o da busca por 

elementos que me permitissem definir o que deveria considerar vulgarização 

científica. Essa busca foi motivada, principalmente, pela existência de muitas 

noções correlatas, mas diversas, e pela multiplicidade de designações que 

circulam nos estudos de linguagem quando o assunto é a vulgarização 

científica.  

Para formular uma definição que se mostrasse adequada ao objeto de 

análise, partir da emergência das noções e entender como elas se 

desdobraram ao longo do tempo, em especial nos estudos de linguagem, 

permitiu abrir caminhos para estabelecer uma definição que se adaptasse aos 

propósitos investigativos desta pesquisa.  

Os exemplos e as abordagens aqui mencionados podem evidenciar o 

fato de que divulgar as ciências é, positivamente, um fenômeno discursivo 

mais amplo do que vulgarizá-las. Ao analisar textos variados, recentes, que 

vêm surgindo no horizonte da relação entre a ciência e o grande público, mas 

sobretudo, ao me debruçar sobre o conjunto de textos que havia provocado o 

interesse por pesquisar sobre vulgarização científica, tenho trazido até aqui a 

idéia de estabelecer, então, distinções entre um discurso mais amplo, que se 

poderia denominar divulgação científica e outro, que se designará doravante 

pela expressão vulgarização científica. Nessa perspectiva, considera-se aqui 

que a divulgação científica recobre o conjunto amplo de todos os discursos 

utilizados para, de alguma forma, divulgar ciência, seja sob que condições 
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forem. Isso inclui desde os artigos científicos publicados em periódicos 

especializados, responsáveis pela divulgação de ciências entre os próprios 

pesquisadores e cientistas, até as notícias e reportagens sobre os achados 

científicos que se publicam diariamente nos jornais. E que a vulgarização 

científica referir-se-á a uma categoria particular desses discursos de 

divulgação científica, com certas características mais ou menos precisas.  

Essa distinção faz sentido no quadro desta tese já que permite precisar 

a natureza do objeto de análise. Sem ela, reproduzir-se-ia o mesmo que 

ocorre em pesquisas sobre a vulgarização/divulgação científica que colocam 

em pé de igualdade textos tão diversos quanto uma notícia sobre uma doença 

qualquer – seja a da vaca louca publicada no jornal francês Le Monde, seja a 

da dengue publicada na Folha de S. Paulo –, e uma reportagem sobre as 

bactérias arsênicas publicada numa revista como Scientific American Brasil.  

Zamboni, por exemplo, considerou divulgação e vulgarização como uma 

coisa só, e não distinguiu, em sua análise, uma notícia de jornal sobre ciência 

de uma matéria da revista Ciência Hoje. Mas isso está  justificado em sua 

pesquisa pelo  interesse declarado dessa pesquisadora, essencialmente o de 

mostrar que todos os textos que ela analisou, considerando-os como 

divulgação/vulgarização de ciências, reúnem um conjunto de características 

particulares que lhe permitiu chegar à conclusão de que constituem um gênero 

específico de discurso. Outro exemplo é das pesquisas de Beacco e de 

Moirand, que não intentam investigar sobre as características genéricas dos 

discursos de divulgação, mas buscam mostrar como a comunicação das 

ciências se engendra nos discursos da imprensa ordinária. 
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No âmbito desta minha pesquisa, o importante ao considerar a 

vulgarização um “subconjunto” da divulgação é que essa distinção permite 

caracterizar os textos que haviam sido inicialmente selecionados por terem 

causado aquela dificuldade paradoxal de leitura aos alunos de francês língua 

estrangeira. Acrescidos de exemplares correlatos em português, é possível 

postular a hipótese de que há algo em seu funcionamento argumentativo que 

os torna peculiares. Assim sendo, é o próprio objeto de análise que se define e 

se constitiu nessa distinção entre divulgação e vulgarização, na medida em 

que o fenômeno mais geral no qual esse objeto se enquadra vai sendo mais 

bem compreendido.  
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II.1. Cena 4 – a vulgarização científica 

 

Tendo postulado que a divulgação científica pode ser definida como 

campo discursivo amplo, que engloba um conjunto variado de textos 

científicos, jornalísticos e até didáticos, foi possível considerar a existência em 

seu interior de determinados tipos de enquadramentos enunciativos 

específicos, aos quais chamei de “cenas”. Coerentemente com a noção de 

audiência expressa na primeira parte (cf. item I.1), o que define cada uma das 

cenas é a relação entre emissor e receptor cujo resultado materialmente 

constituído forma o texto. Para efeito de análise, das cinco cenas consideradas 

no item I.5 da primeira parte, destaca-se a partir daqui, apenas a cena 4, cujo 

caráter central é uma relação não simétrica entre os interlocutores 

enquadrados por ela, a saber, o “especialista” e o “leigo”. Cada um desses 

interlocutores tem uma identidade enunciativa projetada no texto, 

respectivamente a de argumentador e argumentatário. Os textos resultantes 

desse enquadramento são aqueles a que se chama aqui textos de 

vulgarização científica. Levando em conta ainda a natureza jornalística do 

corpus, os textos de vulgarização analisados aqui são do tipo reportagem.  

Esse modo de abordagem permitirá, por um lado, como afirmado na 

primeira parte, desfazer alguma ambigüidade possivelmente existente entre 

noções próximas ou correlatas, tais como divulgação e vulgarização, e, por 

outro, definir com maior precisão o próprio objeto de análise, tendo sido 

possível apresentar algumas de suas características. Além disso, o resgate 

histórico da noção de vulgarização científica, realizado também na primeira 
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parte, evidenciou o alcance da relação entre ela e a noção de argumentação, 

uma vez que o exame de seu surgimento e evolução como prática discursiva 

revela que se constituiu a partir de um ideal de convencimento – ao 

proporcionar que grandes públicos tivessem acesso às idéias e descobertas 

das ciências, a vulgarização, em suas origens, pode ter ajudado a estabelecer 

uma percepção social positiva da importância do fazer científico, fazendo da 

prática da vulgarização um elemento de convencimento social.  

Esse seria, digamos, o “grau zero” da argumentação nos textos de 

vulgarização científica: convencer a sociedade do valor social do fazer 

científico. E, especialmente falando dos textos de vulgarização científica, 

embora seja possível perceber que esse ideal de convencimento do valor do 

fazer científico se manifesta, ainda hoje, com todo seu esplendor – o caso 

relatado por Quillfeld (2011) não deixa dúvidas quanto a isso, pois mostra, a 

título de exemplo, que agências produtoras de conhecimento científico (no 

exemplo, cita-se a NASA) se valem amplamente da vulgarização científica 

para convencer a sociedade do valor do fazer científico, ao usar da divulgação 

de suas pesquisas à sociedade como ferramenta para garantir o apoio da 

opinião pública e, assim, angariar mais recursos para seus cientistas –, esse 

“grau zero da argumentação” não pode obscurecer uma análise mais detida 

sobre práticas que revelam outros graus de argumentação presentes nesse 

tipo texto. 

Nesta segunda parte, procede-se à exposição e à discussão de 

modelos argumentativos nos quais se baseia a análise dos textos, 

apresentada na terceira parte.  
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Avançando alguns resultados da análise, a título de introdução ao 

assunto, conforme se permitirá mostrar, é possível perceber nas reportagens 

de vulgarização científica a existência de percursos argumentativos diversos. 

Dois deles chamam atenção pela onipresença nos textos analisados. Ao 

contrário dos textos científicos primários (cenas 1, 2 e 3), cuja argumentação 

se fundamenta, mormente, no uso extenso dos dados estatísticos e dos 

resultados de experimentos, na prova buscada no estabelecimento de 

relações de causalidade entre fenômenos observados, no abundante uso do 

discurso relatado e das formas de citação para a justificação de afirmações ou 

tessitura de contrapontos, entre outros procedimentos (Coracini, 2007, 47-57; 

112-132), nos textos de vulgarização, o que “costura” a argumentação parece 

estar ligado aos lugares-comuns (topoi koinoi), que instituem dois percursos 

argumentativos representados na superfície textual: um, “vulgar”, baseia-se 

nas idéias oriundas sobretudo do senso comum; o outro, “científico”, traz as 

informações científicas pertinentes ao assunto abordado, seja para apoiar o 

“vulgar”, seja para contrapô-lo. E, em alguns casos, um terceiro percurso se 

mescla a esses dois, convocando as emoções dos sujeitos envolvidos na 

argumentação. Inspirando-nos nas categorias aristotélicas da prova, seria 

possível designá-los do seguinte modo: o percurso “ético”, pelo qual se busca 

produzir a confiança, é o que se apóia nas idéias do senso comum; o percurso 

“lógico”, cujo resultado é a busca da verdade pelo raciocínio, apóia-se, 

sobretudo, nas informações de natureza científica; o percurso “patético”, em 

que se pretende mobilizar as emoções dos sujeitos. Nos três, como também 

se verá, estão diretamente implicadas as entidades subjetivas – sujeito 

argumentador e sujeito argumentatário – da cena enunciativa, e em cada 
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percurso essas entidades podem produzir desdobramentos de natureza 

variada. Esses três percursos simultaneamente representados no texto de 

vulgarização, ao se imbricarem, engendram a  estrutura argumentativa 

complexa do texto de vulgarização.  Nessa estrutura, os lugares-comuns têm 

papel essencial como pontos de contato, de cruzamento, dos dois (ou três) 

percursos, definindo uma forma argumentativa “labiríntica”, típica desses 

textos.  
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II.2. Modelos analíticos argumentativos para o texto de vulgarização 

 

Abordar a argumentação como fenômeno de linguagem não é simples 

porque ela tem sido tratada de formas diversas em disciplinas e campos de 

estudos tão variados quanto a retórica e a lógica computacional. Há também o 

problema, não sem importância, das diferentes tradições de estudos que 

envolvem diversificados modos de tratamento desse tema, a ponto de se 

poder afirmar que haja uma história da argumentação (Charaudeau, 1992; 

Plantin, 1996; Plantin, 2005). O conjunto dos estudos referentes a ela é, por 

todas essas razões, bastante extenso, o que torna ainda mais complexa a 

tarefa de traçar linhas teóricas, por mais genéricas que sejam, além de meios 

e formas de análise da manifestação linguageira desse fenômeno.  

Ademais, é preciso considerar ainda que, conforme observa 

Charaudeau,  

 

(...) on ne s’étonnera pas de constater qu’il existe sur “le marché” de l’argumentation 
une terminologie fort riche, dans laquelle des mêmes termes renvoient à des concepts 
différents selon le point de vue théorique qui les définit. Il en est ainsi des termes: 
argumentation, raisonnement, démonstration, persuasion, explication, implication, 
justification, réfutation, etc. 

(Charaudeau, 1992, 781) 

 

o que complexifica ainda mais o trabalho do pesquisador que tem de, antes de 

tomar algum partido sobre qual linha teórica adotar para efetivar sua análise, 

entender minuciosamente as relações delicadas entre terminologias e 

conceitos, sob o risco de fazer uso abusivo de ambos.  
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Essas características impõem, de partida, a necessidade de se 

operarem escolhas teóricas para, até mesmo, tornar possível qualquer 

possibilidade de abordagem. Algumas características podem, no entanto, nos 

servir de linhas mestras para operacionalizar um meio de abordagem. A partir 

destas, será possível eleger um modo de tratamento compatível com o objeto 

de análise, conforme apresentado adiante.  

Além disso, analisar qualquer discurso argumentativo traz uma 

problemática para a qual os modelos teóricos formulados até agora parecem 

ainda não ter encontrado soluções: o próprio pesquisador acaba sempre 

sendo argumentatário de qualquer discurso argumentativo e as tentativas de 

fugir a essa condição o levam a assumir certos riscos analíticos, conforme 

descreveremos nos parágrafos seguintes, que podem comprometer os 

resultados de sua análise se não forem levados em conta e explicitados.  

Tomando-se como referência central o discurso argumentativo, há, 

segundo Plantin, dois modos de conceber a argumentação. O primeiro modo 

é, segundo esse pesquisador, de natureza pragmática. Permite caracterizar a 

argumentação como forma de persuasão. O segundo modo é pelas inúmeras 

maneiras de estruturação do discurso argumentativo, concebido como “modo 

específico de organização de enunciados”. (Plantin, 2005, 15 e ss.)  

No primeiro modo, o princípio subjacente à concepção, sendo de 

natureza pragmática, está ligado ao efeito que o discurso argumentativo 

produz ou se espera que produza sobre a audiência, uma vez que se 

considera que a persuasão seja o efeito perlocutório dos discursos 

argumentativos. No segundo modo, o princípio subjacente é de natureza 
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estrutural, visto que a argumentação é definida com base em formas ou 

estruturas, recorrentes nos discursos argumentativos, o que permite, até 

mesmo, a construção de tipologias argumentativas como a de Perelman ou a 

de Toulmin (Plantin, 2005, 15-18).  

Conforme, ainda, Plantin, esses dois modos de conceber a 

argumentação não são incompatíveis, pois que os princípios subjacentes a 

cada uma das duas formas de conceber a argumentação são de naturezas 

variadas. A combinação entre esses dois modos tem gerado as mais diversas 

abordagens teóricas e analíticas existentes; quando levadas a efeito de 

análise dos textos e discursos, essas abordagens produzirão resultados 

diferentes – e é isso que importa reter aqui. 

O primeiro modo de conceber o discurso argumentativo fará o 

pesquisador considerar a argumentação como expressão de um ponto de 

vista, e a argumentação será definida como “uma tentativa de modificar as 

representações da audiência (Plantin, apud Charaudeau & Maingueneau, 

2008, 52). Essa concepção, se radicalizada, pode ter pelo menos um 

problema: como qualquer proposição sobre o mundo é portadora de um ponto 

de vista, argumentar equivaleria a enunciar, e vice-versa: tal como afirma 

Vignaux, isso é decorrência do fato de que, ao enunciar o que quer que seja, 

sempre “decidimos falar e desenvolver um determinado sentido em detrimento 

de outros” (Vignaux, 1981, 91). Nessa concepção, será portanto prudente levar 

em conta os limites daquilo que deve ser entendido ou não por persuasão – e 

é isso o que costumam fazer os teóricos que trabalham predominantemente a 

partir dessa concepção de argumentação como ponto de vista.  
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O segundo modo levará o analista a considerar a argumentação como 

“conjunto articulado de proposições” e, neste caso, a ser combinada com a 

noção de argumentação como persuasão, poderá ser entendida, 

essencialmente, de três formas, considerando o papel dos sujeitos 

argumentador e argumentatário envolvidos:  

(i) como um discurso lógico, sem implicação aparente de nenhum 

dos dois sujeitos. O argumentador engendra novas proposições ao 

estabelecer relações lógicas, formalmente estabelecidas, entre 

proposições já conhecidas. Isso fará com que a argumentação seja 

entendida, grosso modo, como o correspondente discursivo do 

raciocínio, que é de natureza cognitiva. O pesquisador que adota esse 

modo de compreensão do discurso argumentativo pode ser levado a um 

problema: a reificação dos componentes subjetivos do discurso 

argumentativo (Plantin, 2005, 16-17);  

(ii) como um discurso com implicação aparente do sujeito 

argumentador. Nesse modo de análise, entende-se a argumentação 

como a atividade de um sujeito argumentador que busca tornar 

aceitável ou verossímil uma proposição (controversa ou polêmica) pelo 

fato de conectá-la a outra(s), menos sujeita(s) a controvérsia ou disputa. 

Nesse caso, a argumentação será vista como um conjunto de técnicas 

discursivas de que o argumentador pode dispor para convencer uma 

audiência geral ou um auditório idealmente representado. Nesse modo 

de abordagem, muitas vezes o pesquisador acaba, de alguma forma, 

por não levar em consideração a tensão intersubjetiva inerente a todo 
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espaço discursivo em que se manifesta a controvérsia, potencialmente 

subsumindo-a às técnicas argumentativas. (Plantin, 2005, 43-51);  

(iii) como um discurso com implicação aparente tanto do sujeito 

argumentador quanto do argumentatário, que fará com que um ponto de 

vista controverso ou polêmico para determinada audiência (real ou 

apenas pressuposta) seja reforçado (ou desqualificado) por um conjunto 

de proposições que o justificam (ou refutam) diante de um júri racional. 

Nesse caso, o sujeito argumentador parecerá estabelecer como que um 

“diálogo” com o sujeito argumentatário (mesmo que esse diálogo não 

exista de fato). E, por essa razão, Plantin denomina essas abordagens 

analíticas de “dialogais” (Plantin, 2005, 43-51). 

Todos esses modos de abordagem, levando em conta a dimensão 

afetiva e a intersubjetiva assumidas como existentes na relação entre 

argumentador e argumentatário, podem levar o pesquisador a assumir dois 

riscos: a alexitimia e a empatia.  

Numa análise que tende a ser alexitímica, o pesquisador adota uma 

postura na qual se coloca como um observador externo, isento de qualquer 

interação, seja com o argumentador, seja com o discurso, desconsiderando 

mesmo as próprias emoções, necessariamente envolvidas no discurso 

argumentativo, e observando esse discurso como coisa que não o afeta – em 

outras palavras, ele reifica a análise do discurso argumentativo, tratando-o, por 

exemplo, como o ornitólogo que tenta objetivamente observar o 

comportamento reprodutivo dos pingüins imperadores, como se o discurso 

argumentativo não produzisse sobre ele, o próprio pesquisador, nenhum efeito 
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argumentativo (ou afetivo). Já numa análise que tende a ser empática, o 

pesquisador adere mais ou menos, quando não totalmente, a algum(ns) do(s) 

ponto(s) de vista representados – nesse caso, acaba por fundir-se e confundir-

se com o objeto analisado (Plantin, 2005, 52-73). Análises que tendem à 

empatia são de algum modo freqüentes em muitos estudos que tratam, por 

exemplo, o discurso político e outros tipos de discursos eivados de ideologias,  

tais como o discurso ecológico, pelo próprio efeito que estes produzem sobre 

quem o analisa. 

Nesses modos de abordagem e em seus desdobramentos terão 

importância central os lugares-comuns. A noção de lugares (ou tópos) está 

ligada a categorias formais de caráter geral portadoras de acordo ou aceitação 

intrínsecos – o possível e o impossível, o mais e o menos, o universal e o 

particular, os contrários (bom e mau, belo e feio, etc.), e sobre eles, dada sua 

importância em qualquere abordagem argumentativa, dedicaremos um item 

específico adiante. Em relação a esses lugares-comuns, considera-se que a 

argumentação decorre, em grande medida: (1) ou da seleção de lugares-

comuns sobre os quais se imagina que haja adesão, o que aumentará as 

possibilidades de se conseguir a persuasão; (2) ou do estabelecimento de 

relações entre proposições tendo por base esses lugares de partida sobre os 

quais haja acordo construído. Em ambos os casos, como se vê, admite-se que 

os lugares-comuns sejam os objetos de acordo primários.  

Finalmente, em todos os casos, o pesquisador ainda pode arriscar-se: 

(1) a reduzir a argumentação a uma tópica (isto é, à seleção de objetos de 

acordo); (2) a buscar simplesmente formas e procedimentos de se relacionar 
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proposições, assimilando a argumentação a um conjunto de relações lógicas, 

discursivamente representadas (Charaudeau, 1992, 493 e ss.).  

Qualquer que seja a concepção adotada, como se vê, trará sempre 

alguns riscos ao pesquisador, que deve tê-los em vista quando procede à 

análise dos discursos argumentativos; nem sempre, será possível evitá-los de 

todo. Do mesmo modo, não há modelos “neutros” ou “universais”: cada 

modelo que descreve teoricamente a argumentação acaba pendendo para um 

desses modos (argumentação como persuasão ou argumentação como 

conjunto de proposições, o que, segundo os estudiosos, parece ser inevitável. 

Isso não deve ser problemático para o pesquisador que opta por um ou outro 

modelo (ou mesmo para aquele que tenta aproximar modelos diversos) em 

sua análise, desde que tenha consciência dos limites e possibilidades 

analíticos dos modelos escolhidos e que não busque uma análise 

excessivamente eclética, quer dizer, que tente combinar modelos de algum 

modo incompatíveis. De forma idêntica, os inúmeros estudiosos da 

argumentação têm procurado fugir à tentação de adotar posições que 

radicalizam uma tendência (argumentação como ponto de vista) ou a outra 

(argumentação como composição de enunciados). Charaudeau, por exemplo, 

ao tratar da argumentação na sua Grammaire du sens et de l’expression, 

assim resume sua tomada de posição: 

 

(...) le point de vue choisi ici [quer dizer, que ele adota ao abordar a argumentação] ne 
prétend ni se substituer à aucune de ces théories, qui ont chacune leur légitimité, ni 
proposer une impossible synthèse de celles-ci. 

(Charaudeau, 1992, 781) 
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na qual explicita coerentemente que procurará não radicalizar nenhuma 

tendência analítica, embora reconheça-as e admita que cada uma tem “a sua 

legitimidade”.  

Alguns desses modelos, ligados a determinados campos da análise 

lingüística (principalmente a retórica, a pragmática, a análise do discurso e a 

teoria da enunciação), pela importância que têm tido na compreensão dos 

textos e discursos argumentativos e, principalmente, pelo interesse especial da 

análise da reportagem de vulgarização científica proposta aqui, merecem ser 

apresentados no que têm de essencial.  

 

II.2.1. A argumentação na Retórica de Aristóteles 

As sistematizações da argumentação como fato de linguagem iniciaram-

se na Antiguidade, especialmente no âmbito da Retórica, e o maior expoente 

desse período foi, sem dúvida, o filósofo grego Aristóteles, a quem se atribui a 

autoria dos três livros que constituem a obra Retórica. As bases lançadas 

nessa obra ainda hoje influenciam os estudos sobre a Retórica, definindo os 

rumos de sua longa história. No século XX, o desenvolvimento das ciências da 

linguagem viria refundar, sobretudo a partir dos anos 1950 e 1960, os estudos 

sobre a argumentação, fazendo surgir, por exemplo, as chamadas “Novas 

Retóricas”, com a publicação de obras – hoje consideradas estudos clássicos 

– como o Tratado de Argumentação, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, os 

Elementos de Retórica literária, de Lausberg, e Os usos do argumento, de 

Toulmin, as quais fariam ressurgir o interesse e consolidariam a importância 

da argumentação nos estudos das ciências da linguagem. O resgate dos 
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conceitos aristotélicos, portanto, é sempre necessário quando se deseja 

propor uma abordagem, qualquer que seja, para a problemática da 

argumentação. Não se trata, evidentemente, de sumarizar aqui essa obra do 

filósofo grego, mas é possível apresentar, no quadro da constituição da 

retórica, as idéias e as noções fundamentais ligadas ao problema da 

argumentação.  

Conforme afirma Mosca,  

 

Hoje, mais do nunca, para compreender os fundamentos da Retórica, faz-se 
necessária a volta à tradição aristotélica e às demais que nos foram legadas pelas 
diversas culturas, vale dizer, às fontes dos conceitos que estão à sua base. 

(...) no uso comum, a palavra retórica foi adquirindo um valor pejorativo de que só 
mais recentemente vem se libertando. (...) Essa é a razão pela qual se faz necessária 
a volta, sempre renovada, diretamente aos textos que deram origem aos 
desenvolvimentos posteriores, a fim de evitar interpretações cristalizadas ao longo das 
épocas. 

(Mosca, 2004, 18) 

 

A Retórica é, na verdade, um conjunto de três livros. No primeiro, 

Aristóteles analisa  essencialmente os três gêneros retóricos elementares, a 

saber, o deliberativo (persuasão ou dissuasão), o judiciário (acusação ou 

defesa), o epidítico (elogio ou censura); apresenta também uma noção que 

será muitas vezes retomada nos estudos de argumentação, a de entimema. O 

segundo é dedicado à análise das emoções e seus efeitos sobre a audiência, 

bem como os fundamentos da tópica, ou teoria dos lugares-comuns. O terceiro 

apresenta os elementos ligados à composição dos discursos.  

Nesse conjunto, Aristóteles funda o que viria a ser a retórica ocidental, e 

define os conceitos-chave dessa disciplina, até hoje retomados e reavaliados. 
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Como se verá, esses aspectos centrais da argumentação, já presentes em 

Aristóteles, embasam as obras modernas já citadas, de Perelman 

(fundamentada na noção de auditório) e de Toulmin (a concatenação de 

enunciados – o entimema) e, ainda a de Lausberg (a composição figurativa 

dos discursos), que não será especialmente mencionada aqui.  

O mais importante, talvez, da obra de Aristóteles seja o fato de que a 

persuasão a todo preço não é o elemento que embasa a sua retórica, ao 

contrário das retóricas dos sofistas, e sim a busca pela persuasão possível em 

cada caso ou situação. Com isso, Aristóteles rejeita as idéias dos sofistas, 

para quem, em nome da persuasão, era possível mesmo a utilização de 

argumentos falaciosos (algumas estruturas argumentativas de caráter 

falacioso são ainda hoje conhecida por sofismas). Assim, para Aristóteles, o 

argumentativo se define pela potencialidade que cada discurso, colocado em 

dada situação, tem de levar a audiência a aderir a uma tese (ou rejeitá-la).  

É no bojo dessa noção que se definem as chamadas provas a que se 

deve recorrer para escolher os meios mais eficazes de persuadir a audiência 

e, segundo Stirn, essa idéia está no centro da retórica aristotélica (Stirn, 2006, 

50 e ss.), e é tão importante que as chamadas “Novas Retóricas”, como a que 

se apresenta no Tratado da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

baseiam-se nela, em grande medida. Para Aristóteles, há dois tipos de provas 

possíveis, as técnicas e as não técnicas. As primeiras podem ser de natureza 

ética (o ethos ou prova de confiança), lógica (o logos ou prova de raciocínio) e 

patética (o pathos ou prova de emoção); e para cada um dos gêneros 
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retóricos, há variados tipos de provas não técnicas: para o jurídico, por 

exemplo, as provas não técnicas seriam a lei, a confissão e o testemunho.  

Também é de Aristóteles a definição das quatro partes componentes do 

sistema retórico da argumentação, as quais foram retomadas pelos latinos 

(sobretudo Cícero e Quintiliano), que as ampliaram com um quinto 

componente e estabeleceram as designações que resistem até hoje nos 

estudos de retórica: (i) heurésis ou inventio (nas palavras de Mosca, “o 

estoque do material, de onde se tiram os argumentos, as provas e outros 

meios de persuasão relativos ao tema do discurso”), táxis ou dispositio 

(segundo Mosca, “a maneira de dispor as diferentes partes do discurso, a 

organização interna”), lexis ou elocutio (“o estilo ou as escolhas que podem ser 

feitas no plano de expressão para que haja adequação forma/conteúdo”), 

hypocrisis ou actio (“a ação que atualiza o discurso, a sua execução”; “tem-se 

que considerar a presença de um auditório, em relação ao qual o princípio 

básico é o de adequação, tendo-se como finalidade não apenas convencer 

pelos raciocínios, mas persuadir com base na emoção”). O quinto componente 

desse sistema, acrescentado pelos retóricos latinos, é a memoria, “retenção 

do material a ser transmitido, considerando-se sobretudo o discurso oral, em 

que um orador transmite mensagem a um auditório” (Mosca, 2004, 28-29).  

Os latinos trataram de difundir as idéias de Aristóteles sobre a retórica, 

associando principalmente a tópica (que, para Aristóteles era o elemento mais 

importante da argumentação) às artes da eloqüência. A compreensão da 

Retórica como arte da eloqüência vem dessa associação. Essas noções vão 

perdurar ao longo de toda a Idade Média, sustentando discursos filosóficos e 
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religiosos – grandes filósofos cristãos medievais farão das artes da eloqüência 

o fundamento de seus sistemas argumentativos. Do mesmo modo, a partir do 

Renascimento, a separação entre a filosofia e as ciências formais, o advento 

do experimentalismo científico e a busca da verdade por meio da investigação 

não foram capazes de obnubilar a importância dos fundamentos retóricos da 

argumentação: em meio a controvérsias de ordem religiosa (sobretudo devidas 

à emergência de alternativas ao catolicismo romano), à necessidade de defesa 

dos ideais absolutistas dos estados nacionais europeus, ao fundamento da 

ordem política e econômica, a retórica será peça chave à expressão 

persuasiva dos discursos políticos, religiosos e filosóficos, e continuará a ser 

estudada e aplicada.  

Apenas no século XIX, não por acaso no momento em que as ciências 

se afirmam positivamente (como se viu aqui na primeira parte, no século XIX 

emergem os discursos científicos e os de vulgarização científica, bem como se 

consolidam estratégias discursivas, baseadas na prova científica, que dão 

forma ao discurso científico), e o saber científico entra, definitivamente, nas 

universidades, a retórica como arte da persuasão e da eloqüência, separada 

da lógica formal, entrará em descrédito.  

Nas palavras de Plantin: 

 

La rhétorique est invalidée scientifiquement comme méthode incapable de 
produire du savoir positif, et associée de surcroît à un groupe clérical caractérisé par 
son antirépublicanisme, ce qui aboutit à son exclusion du cursus universitaire. La 
logique, devenant formelle, ne se définit plus comme un art de penser capable de régir 
le Bon discours en langue naturelle, mais comme un branche des mathématiques. Les 
études d’argumentation sont repliées sur le droit et, dans le cadre de la philosophie 
neo-tomiste, sur la théologie. Leur discrédit est accru par des interventions non 
pertinentes dans les champs scientififques les plus avancés. De nouveaux styles 
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argumentatifs apparaissent, fondés sur la méthode critique. (...) L’argumentation a été 
non pas oubliée mais profondément délégitimée.  

(Plantin, 2005, 13-14) 

 

Além disso, no âmbito das artes, o Romantismo do século XIX se 

estabelece fortemente no mundo ocidental; escritores como Victor Hugo 

denegam as artes da eloqüência com a qual identificam a retórica, preferindo a 

elas a busca por uma expressão considerada mais “sincera”, mais “autêntica”, 

em perfeito acordo com os ideais românticos de expressão de sentimentos. 

A retomada da retórica se fará no período pós-Guerra, após 1945, no 

qual o discurso político se aprofunda sobretudo graças a circunstâncias 

históricas, políticas e sociais variadas, como o nascimento da Guerra Fria e a 

conseqüente polarização entre capitalismo e socialismo. Outros campos 

discursivos como o ecológico começam a lançar suas bases nessas décadas 

do pós-guerra, e farão emergir movimentos de inspiração ecológico-místico-

religiosa, intensificados ao longo dos anos 1960 e 1970. E é nesse contexto 

que as obras, já mencionadas, de Perelman, Olbrechts-Tyteca, Lausberg e 

Toulmin irão surgir. E com mais forte razão, uma vez que, nesse campo 

político e social conturbado, constituía-se espaço privilegiado para o conflito, o 

confronto ideológico, aos quais a busca de verdades, à maneira positiva das 

ciências, tal como se fazia no século XIX, não tinha lugar, cedendo espaço à 

busca pelo verossímil, quase sempre permeado pela polêmica e pela 

controvérsia.  

Segundo Mosca,  

 



*$"
"

" "

(...) é no mundo da opinião, da doxa que são tecidas as relações sociais, políticas e 
econômicas, uma vez que é a esta que se tem acesso e não ao que se chamaria 
“mundo da verdade”. Postula-se uma retórica do verossímil, em que há espaço para o 
não-racional sob suas diversas formas: a da sensibilidade, da sedução e do fascínio, 
da crença e das paixões em geral. (...) O discurso persuasivo, aquele destinado a agir 
sobre os outros através do logos (palavra e razão), envolve a disposição que os 
ouvintes conferem aos que falam (ethos) e a reação a ser desencadeada nos que 
ouvem (pathos). 

(Mosca, 2004, 21-22)  

 

Não por acaso, igualmente, foi no âmbito da filosofia que essa retomada 

da retórica se deu, porque tradicionalmente é nesse campo, como em nenhum 

outro, que se combinam condições para o estudo das questões políticas, 

sociais e, sobretudo, ideológicas da humanidade. Tanto Toulmin quando 

Perelman eram filósofos. E, tanto um quanto outro, de maneiras diversas, 

enfocaram em suas obras aspectos e questões que vinculam diretamente a 

argumentação com o raciocínio, entendendo-a como atividade de articulação 

de idéias para produzir efeitos persuasivos sobre as audiências.  

Dada a importância das obras desses dois autores para os estudos da 

argumentação, convém examiná-las mais detidamente, bem como as críticas e 

reavaliações que sofreram. Além disso, é preciso considerar que essas obras 

influenciaram as abordagens propriamente lingüísticas da argumentação, 

como a de Anscombre & Ducrot entre outras, que se consolidariam a partir dos 

muitos estudos realizados principalmente no âmbito da semântica, da 

pragmática e da análise do discurso, especialmente a partir dos anos 1970. 

Outras abordagens, mais recentes, que têm trazido grande avanço para os 

estudos da argumentação, como a de Eemeren e Grootendorst, também são 

influenciadas pelos estudos de Toulmin e Perelman.  
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II.2.2. Toulmin e Perelman 

 

A partir dos anos 1950, duas obras de grande importância, diversas 

uma da outra em concepções e resultados, ao surgirem no horizonte dos 

estudos filosóficos, contribuirão para o ressurgimento do interesse nos estudos 

da Retórica, e definirão as bases do que se chama hoje, nos estudos de 

linguagem, de “Novas Retóricas”. São elas: o Tratado da Argumentação, de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, no mundo de língua francesa, e Os usos do 

argumento, de Toulmin, no mundo de língua inglesa. Cada uma delas, porém, 

faz ressurgir a argumentação de maneiras diversas, e, por isso mesmo, 

originais. Segundo Plantin, o que aproxima essas obras uma da outra é o fato 

de entenderem que a argumentação, essencialmente, resulta da concatenação 

de proposições e, por isso mesmo, o lingüista francês as considera 

abordagens monologais da argumentação24 (Plantin, 2005, 19 e ss.). 

 

II.2.2.1. O modelo de Toulmin e as abordagens críticas decorrentes 

Toulmin tenta relacionar a argumentação com as formas lógicas de 

raciocínio científico, e o modelo que ele propõe descreve a argumentação 
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como resultante da concatenação de proposições, ou, nas palavras de Plantin, 

“constelação de enunciados” (Plantin, 2005, 19). Ele define determinadas 

funções argumentativas para cada enunciado, e a argumentação nasce, nesse 

modelo, das relações que se estabelecem entre essas funções 

argumentativas. Para Toulmin, a argumentação perfeita se comporia de seis 

funções argumentativas, citadas aqui pela designação original em inglês: data 

(as informações conhecidas), às quais se conecta uma conclusion (a 

conclusão, o ponto final da argumentação). A relação entre data e conclusion, 

necessariamente de natureza consensual, é assegurada por uma warrant, 

quer dizer, uma explicação, uma validação, uma prova. A warrant é apoiada 

por uma ou mais supports, ou seja, os enunciados que dão suporte, que 

procuram ir no mesmo sentido da warrant. Esses enunciados do tipo support 

são, nesse modelo, aquilo que poderíamos chamar de argumentos. Conectada 

à conclusion, existe ainda a restriction, que é uma condição imposta à warrant 

para que se possa aceitar como válida a conclusion. Ela também funciona 

como refutação, podendo introduzir no esquema argumentativo a contradição 

explícita. Nesse caso, o que garante a validade da argumentação é uma 

qualifier, isto é, um elemento que se acopla à restriction para qualificá-la, à 

maneira de um modalizador, diminuindo ou atenuando a força argumentativa 

da restriction, e ajudando a dar suporte à conclusion.  

Nesse modelo, há duas funções que, em princípio, poderiam introduzir a 

polêmica ou a alteridade, que são a qualifier e a restriction. Segundo Plantin, 

que explica exaustivamente esse modelo,  
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Le modèle de Toulmin s’applique au discours continu, au monologue. On peut 
cependant considérer que le modalisateur représente la trace d’un possible contre-
discours, correspondant à la concession. Il introduit dans le modele un élément 
dialogal.  

(Plantin, 2005, 22).  

 

Esse modelo, baseado em categorias proposicionais bem definidas, que 

se conectam e desempenham na argumentação funções muito precisas, 

aproxima-a dos métodos matemáticos de demonstração, razão pela qual, 

conforme afirma Charaudeau, relega a argumentação, depois de desobstruída 

das escórias psicológicas, a uma forma discursiva de raciocínio (Charaudeau, 

1992, 780). Em outras palavras, essa estrutura acaba produzindo um modelo 

de argumentação que a transforma em um “decalque da realidade ou da 

atividade cognitiva” (Plantin, 2005, 25).  

De todo modo, o fato de que a warrant, nesse modelo, precisa ser 

apoiada por supports, evidencia que o modelo prevê determinados enunciados 

como consensuais, o que aproxima a warrant da noção de lugar-comum, e 

permite estabelecer um ponto de contato entre a argumentação de Toulmin e 

outros modelos argumentativos.  

O contraponto mais contundente ao modelo de Toulmin é, 

possivelmente, a teoria da argumentação na língua, formulada por O. Ducrot e 

desenvolvida por ele e Anscombre (Anscombre & Ducrot, 1983) ao longo de 

mais de uma década, e surgida no âmbito do estruturalismo. Dada sua 

tendência estruturalista, essa teoria criticará fortemente modelos 

argumentativos como o de Toulmin, porque ela nega o papel das funções 

argumentativas que se estabelecem entre as proposições, no plano discursivo, 

como fundamento da argumentação. E nega, por conseguinte, que a 
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argumentação seja um decalque da realidade ou da atividade cognitiva, como 

prevêem modelos baseados em funções argumentativas como o de Toulmin.  

De acordo com o modelo de Ducrot, é possível entender que, ao 

inscrever a argumentação no plano exclusivamente da língua (langue, no 

sentido saussuriano), determina-se uma previsibilidade argumentativa que 

prescinde das funções argumentativas e se apóia na expectativa gerada pela 

própria enunciação do enunciado – em outras palavras, um sujeito qualquer, 

ao produzir um enunciado E1, torna possível que se prevejam quais 

enunciados E2 poderão conectar-se ao E1 de modo a resultar num discurso 

gramaticalmente bem formado. É uma visão que confina a argumentação a 

uma competência semântica de ordem lingüística, e problematiza o fato de 

que ela possa surgir de uma planificação lógico-discursiva que se apóia em 

outros planos, sobretudo o plano discursivo (Plantin, 2005, 28).  

Na teoria da argumentação na língua, os valores argumentativos dos 

enunciados estão marcados na “estrutura profunda, no significado” 

(Anscombre, 1995, 20). Isso faz com que se considere que o componente 

retórico da argumentação, quer dizer a capacidade que um sujeito 

argumentador tem de influenciar, persuadir, convencer o sujeito 

argumentatário, seja transferido do plano do discurso (e, por conseguinte, do 

plano da ordenação e concatenação discursiva das proposições) para o plano 

lingüístico, associando-o inexoravelmente aos componentes semântico e 

sintático do enunciado (Anscombre & Ducrot, 1983, Avant-propos). Assim, ao 

enunciar algo como “Está frio nesta sala” (E1), o locutor ducrotiano torna 

previsível, por exemplo, “Feche a janela” (E2). Nessa perspectiva, argumentar 
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é fazer o discurso tomar determinada direção de acordo com a significação 

inerente dos enunciados (Anscombre, 1995, 30). Essa direção é chamada, 

nessa teoria, de orientação argumentativa.  

Para exemplificar a forma como a teoria da argumentação na língua 

analisa a argumentação, é possível estabelecermos uma analogia entre ela e 

o fenômeno da concordância de tempos verbais em certas línguas, como o 

próprio português. A presença, no enunciado, de um tempo verbal faz com que 

se possa prever em qual tempo verbal se apresentará o verbo de outro 

enunciado que esteja sintaticamente subordinado a esse primeiro. Esse 

fenômeno escapa a uma ordenação lógica que se apóia na representação 

discursiva do real e determina uma lógica da língua. Ele faz, por exemplo, com 

que o falante seja obrigado a empregar um tempo verbal de passado mesmo 

quando quer traduzir uma ação futura (quer dizer, as características do 

sistema lingüístico desvinculam o emprego dos tempos verbais, em certas 

circunstâncias, de qualquer relação com a lógica do real). É fácil percebermos 

que, na continuação do enunciado “Eu gostaria que você ... mais cedo 

amanhã”, a única possibilidade é o emprego de um verbo no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, condicionado pelo emprego prévio e subordinante do 

futuro do pretérito simples (por exemplo: “Eu gostaria que você chegasse mais 

cedo amanhã”)25. De modo análogo, a teoria da argumentação na língua prevê 
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que um enunciado (E1) como “Pedro parou de fumar”26 jamais poderia ser 

articulado a um enunciado (E2) como “por isso ele morrerá de câncer”, porque 

a presença de “parou de fumar” orienta o sentido do que virá em seguida, e 

obriga o enunciador a escolher um E2 que esteja dentro dessa orientação. 

Nesse exemplo, de acordo com o modelo da argumentação na língua, um 

enunciado assertivo como “morrerá de câncer” não pode ser conectado 

conclusivamente a “parar de fumar”.  

Nessa teoria, quanto maior a previsibilidade do enunciado E2, tanto 

maior será a força argumentativa de E1. E nessa relação de forças 

argumentativas, é possível postular a existência de escalas argumentativas, 

isto é, pode-se ordenar conjuntos de enunciados de mesma orientação pela 

sua força argumentativa (Ducrot, 1980, 15-20). De todo modo, não é possível 

se eximir de considerar que a previsibilidade argumentativa esteja ligada a 

elementos de consenso prévio, uma vez que, conforme o prova o exemplo 

acima, o que faz com que não se possa estabelecer entre E1 (“Pedro parou de 

fumar”) e E2 (“por isso ele morrerá de câncer”) uma relação conclusiva é algo 

de natureza consensual (e, portanto, extralingüística). Isso impõe, mesmo à 

teoria da argumentação na língua, a necessidade de se considerar a 

existência de uma tópica. Por isso mesmo, Ducrot e Anscombre, em seus 

estudos, não se isentam de definir, muito claramente, uma noção de topoi que 

funciona na argumentação na língua (Ducrot, 1993, 233-248). Nas palavras de 

Anscombre, esses topoi seriam 
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(...) principes généreux qui servent d’appui aux raisonnements mais ne sont pas des 
raisonnements. Ils ne sont jamais assertés, en ce sens que leur locuteur ne se 
présente jamais comme en étant l’auteur (...). Ils sont presque toujours présentés 
comme faisant l’objet d’un consensus au sein d’une communauté plus ou moins vaste.  

(Anscombre, 1995, 39)  

 

Continuando com a analogia da concordância dos tempos verbais, esta 

é a diferença entre a previsibilidade argumentativa da teoria da argumentação 

na língua e a previsibilidade do emprego dos tempos verbais subordinados: o 

que determina a previsibilidade argumentativa é de ordem extralingüística (o 

topos), ao passo que o tempo verbal a ser empregado é de natureza 

intralingüística (da ordem da langue); não é possível dizermos, em português, 

algo como *Eu gostaria que você chegará mais cedo amanhã, ou *Eu gostaria 

que você chegue mais cedo amanhã27, porque, de fato, não há nesse caso 

escolha para o locutor – a impossibilidade, no caso dos verbos, não é devida a 

um consenso prévio, mas está determinada por uma característica da própria 

língua. Ao analisar essa delicada questão sobre a teoria da argumentação na 

língua, Plantin – de forma até mesmo irônica – assim se manifesta:  

 

La thèse sur le “rêve argumentatif” est indissociable de la thèse du “rêve 
référentiel”, qui refuse au discours toute capacité de désignation, pour réduire la 
signification aux effets de l’énoncé: “C’est sale!” ne signifierait rien, sinon sa suite: 
“Lave-le!”, “Ne t’en sers pas!”, etc. On peut discuter cette affirmation à partir de 
l’évidence: il y a des traces de sale: le café au fond de la tasse, odeur des vêtements 
sales, pussière sur la voiture, poubelles renversées dans l’entrée de l’immeuble, etc. 
Le statut des évaluations portées sur le sale et le propre est une autre question, bien 
problématisée par les anthropologues. Il est évidemment possible d’utiliser les énoncés 
comme “Le verre est sale” de façon purement performative (“Sale parce que je le dis”), 
afin de déclencher un comportement de soumission ou de marquer une toute-
puissance. Mais ces usages, bien attestés, sont distincts de l’ordinaire qui est celui 
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d’un consensus sur les critères, et, en cas de désaccord, du recours à la discussion et 
à l’argumentation.  

Si l’on admet la possibilité de référer rigoureusement à des éléments de la 
réalité (“[...] je me vais désaltérant/ Dans le courant,/ Plus de vingt pas au dessous de 
[Votre Majesté]”), on doit admettre qu’il est parfois possible de tenir, même en langue 
naturelle, des discours cohérents qui concluent de façon parfaitement rigoureuse (“Et 
que, par conséquent, en aucune façon/ Je ne puis troubler [Votre] boisson”), puisque le 
ruisseau ne remonte pas à sa source. Bien entendu, “concluant” ne signifie ni 
“impossible à contredire” (“Tu la troubles!”) ni “déterminant le cours futur des 
évènements” (Le loup l’emporte et puis le mange”). Mais, avant de s’appuyer sur Le 
loup et l’agneau pour conclure à l’impuissance terminale de l’argumentation, il faut 
encore se demander pourquoi le loup éprouve ce besoin de se justifier.  

(Plantin, 2005, 79-80) 

 

Ainda que passível de críticas, como qualquer modelo que busca 

descrever um fenômeno de linguagem tão complexo quanto a argumentação, 

ao postular a existência das orientações e escalas argumentativas como 

elementos da langue, o modelo da argumentação na língua de Ducrot abre 

caminho para uma série de abordagens que não se baseiam no binômio 

clássico “argumentos – conclusão”, isto é, que vêem na argumentação uma 

forma de encadear proposições, ou, conforme afirma Plantin, “constelação de 

enunciados”. A força argumentativa das modalidades, o estudo dos 

enunciados auto-argumentados, o poder argumentativo dos processos de 

nominalização, o trabalho argumentativo do implícito e da ambigüidade 

lingüística, enfim, uma série de abordagens originais se estabeleceu a partir 

dos estudos de Anscombre e Ducrot28.  
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Outra visão crítica ao modelo de Toulmin é o das esquematizações de 

Jean Blaise Grize (Grize, 1982). Essa teoria não é propriamente uma 

abordagem da argumentação, mas ela concede grande importância para a 

atividade argumentativa. Nela, trata-se a argumentação como ponto de vista. 

Todo enunciado (ou mesmo uma seqüência de enunciados, como um texto), 

ao modificar as representações do interlocutor, pode ser considerado 

argumentativo (Charaudeau & Maingueneau, 2002, 52). Ao construir uma 

representação ou esquematização do mundo, um enunciado apresenta um 

ponto de vista sobre a realidade. O locutor, ao partilhar esse ponto de vista 

com o interlocutor, pode ter a intenção de compartilhar com ele essa visão de 

mundo, e daí nasce o argumento (Grize, 1990, 40 e ss.). Essa forma de 

conceber a argumentação poderia ser considerada “cognitivista”, já que 

considera as operações que conectam os enunciados como sendo de base 

lógica, apoiadas em “esquemas cognitivos subjacentes ao discurso”, as 

chamadas “esquematizações”. A “esquematização” precede o discurso. Nessa 

forma de abordagem, segundo Grize, o fundamento da argumentação é a 

lógica natural, que tem por objetivo “explicitar as operações do pensamento 

que permitem a um locutor construir objetos e predicá-los como quiser” (Grize, 

1982, 222). Nessa concepção, argumentação se opõe a demonstração, 

porque a demonstração, ao contrário da argumentação, “deve levar em conta 

a situação concreta, o sujeito que raciocina e os sujeitos aos quais se dirige”, 

ao passo que a argumentação (quer dizer, a lógica natural) “leva em conta o 

contexto discursivo e compreende outras operações para além da pura 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
>3F0>6.5=0"0"AM".F;>/.=0".543>;0>/3543@".".>?1/354.670"570"9>3:;8."53:388.>;./3543">381<4.>"=3"
1/.":05:.435.670"=3"9>0908;6I38G""
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demonstração” (Charaudeau, 1992, 781). Tanto para Ducrot, quanto para 

Grize (de maneiras diversas), cada enunciado tem força argumentativa, 

independente das relações que se possa estabelecer entre eles, e é aí que 

repousa, sobretudo, o desacordo entre esses dois estudiosos franceses e 

Toulmin, para o qual a argumentação é produto das relações estabelecidas 

entre proposições. De todo modo, ambos negam que a argumentação se 

constitua puramente no plano discursivo, tanto menos como encadeamento de 

proposições com determinadas funções argumentativas.  

Apesar das abordagens críticas, tanto o modelo de Toulmin quanto os 

de Ducrot e Grize prevêem que a argumentação precisa se ancorar em algo 

que traduza o consenso, seja no nível da língua (a orientação argumentativa), 

seja no nível do discurso (a warrant), seja no nível cognitivo (a 

esquematização) – e nesse sentido, essas três abordagens (e as que delas 

derivam) atribuem aos lugares-comuns uma função argumentativa essencial 

(Plantin, 2005, 28-35). 

 

II.2.2.2. Perelman e a noção de auditório universal 

O Tratado da Argumentação, escrito em parceria com Olbrechts-Tyteca, 

é sem dúvida a obra mais conhecida de C. Perelman. Publicado em 1958, 

reafirma definitivamente alguns dos princípios que já haviam sido enunciados 

em obras anteriores, como Lógica e retórica (1950) e Retórica e filosofia 

(1952).  

No cerne de sua obra, Perelman rejeita o positivismo, então em voga, 

das ciências naturais, o qual circunscrevia a lógica ao método científico, para 
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buscar o que chamará de uma racionalidade ética, quer dizer, uma forma de 

abordagem lógica dos valores humanos. No entanto, seus estudos o levam a 

perceber que, nos variados campos do saber humano, como a filosofia, o 

direito, as ciências sociais, baseados precipuamente na controvérsia, na 

opinião, nos juízos de valor, não é possível estabelecer uma lógica – o que 

pode haver é a busca dos acordos e consensos possíveis, e para isso 

resgatam-se a dialética e a retórica como meios de se obter esse consenso. 

Essa idéia central do Tratado é expressa claramente desde a introdução:  

 

(...) o objeto dessa teoria é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar 
ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao 
assentimento. O que caracteriza a adesão dos espíritos é sua intensidade ser variável: 
nada nos obriga a limitar nosso estudo a um grau particular de adesão, caracterizado 
pela evidência, nada nos permite considerar a priori que os graus de adesão a uma 
tese à sua probabilidade são proporcionais, nem identificar evidência e verdade.  

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2005, 4).  

!

Nesse trecho, aparecem os quatro fundamentos do Tratado: a 

persuasão é obtida pelo discurso (as técnicas discursivas), a retórica não é 

uma lógica formal (a evidência é diversa da verdade, e nenhuma delas garante 

a máxima “adesão dos espíritos”), a eficácia da argumentação é sempre 

variável (a “adesão dos espíritos” é de intensidade variável), a adesão a uma 

tese depende do auditório ao qual se apresenta (a própria idéia de “adesão 

dos espíritos”).  

Nessa retórica perelmaniana, o auditório é uma noção central, e por ela 

se estabelece a distinção, marcante no Tratado, entre persuadir e convencer. 

A persuasão resulta de uma argumentação válida para um auditório particular, 
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com características bem definidas, enquanto a convicção é o resultado de uma 

argumentação voltada para o auditório universal (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 2005, 33-34). Disso resulta uma definição específica de auditório, o 

auditório universal: 

 

O auditório universal é constituído por cada qual a partir do que sabe de seus 
semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem consciência. 
Assim, cada cultura, cada indivíduo tem sua própria concepção do auditório universal, 
e o estudo dessas variações seria muito instrutivo, pois nos faria conhecer o que os 
homens consideram, no decorrer da história, real, verdadeiro e objetivamente válido. 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2005, 37).  

 

As técnicas discursivas de argumentação descritas no Tratado têm por 

alvo esse auditório universal. Isso confere à argumentação um caráter 

racionalizante, uma vez que o auditório funcionará, para o sujeito que 

argumenta, como instância reguladora de sua ação discursiva. Além disso, o 

auditório é uma entidade modulável, quer dizer, o sujeito que argumenta o fará 

em função de uma imagem idealizada do auditório – e nesse sentido, apesar 

de tudo, o Tratado se aproxima das retóricas baseadas na eloqüência, à 

maneira da retórica de Quintiliano. Aproxima-se também da idéia aristotélica 

de que a argumentação deve se apoiar numa tópica, e, por essa razão, os 

lugares-comuns têm, também para Perelman, importância capital na 

constituição dos argumentos.  

Ao contrário do modelo de Toulmin, para o qual algumas abordagens 

críticas foram estabelecidas e explicitamente formuladas, não há modelos 

argumentativos construídos que confrontam explícita e diretamente o Tratado. 
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Talvez porque este não tenha querido, de fato, erigir-se como um modelo de 

argumentação ou teoria sobre os discursos argumentativos, e sim tenha 

apenas buscado apresentar uma forma de compreensão desse discurso para 

torná-la operatória como ferramenta em certos ramos do saber humano, como 

o Direito, a Filosofia, as Ciências Sociais.  

Ainda assim, algumas críticas têm sido formuladas à retórica de 

Perelman. Em primeiro lugar, a idéia de “adesão dos espíritos” pode se tornar 

um tanto “fluida”, e talvez mesmo, traduza mais uma representação 

psicológica ou psicossocial da argumentação do que propriamente discursiva, 

ainda que o Tratado se constitua afirmando as técnicas discursivas da 

argumentação. De fato, a leitura atenta do Tratado revela que, embora haja 

uma afirmação de que as técnicas argumentativas inventariadas sejam de 

natureza discursiva, o que, segundo Plantin, poderia fazer entender que, para 

Perelman, a argumentação seria um ramo da análise do discurso (Plantin, 

2005, 37), a noção de argumentação como adesão dos espíritos e a busca 

pelo auditório universal têm relações mais explícitas com uma filosofia da 

argumentação do que com uma possível vinculação à análise do discurso. E, 

com efeito, nesse caso, é possível afirmar que os aspectos linguageiros 

envolvidos nas técnicas acabam se tornando secundários.  

Em segundo lugar, o projeto de relacionar argumentação com auditório 

poderia sugerir dimensões dialogais para o tratamento do discurso 

argumentativo, afinal, a idéia de adaptar o discurso a uma audiência definida, 

ainda que esta seja assimilada a um auditório universal, poderia trazer para a 

argumentação perelmaniana a idéia da polêmica, isto é, a oposição explícita 
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discursivamente sustentada entre dois sujeitos a respeito de uma certa 

proposição (Charaudeau, 1998, 250). Mas não é o que acontece. Porque não 

há paridade entre os espíritos, quer dizer, o sujeito argumentador é o senhor 

da argumentação, que até pode modular seu discurso baseado no auditório 

que se lhe apresenta, mas o auditório de Perelman é mudo, e a dimensão 

polêmica, necessariamente dialogal, está ausente das técnicas discursivas 

elencadas, as quais, aí sim, se aproximam da retórica eloqüente dos latinos 

Cícero e Quintiliano. Sobre isso, Plantin, no seu livro L’argumentation, assim 

se manifesta:  

 

(...) très vite la rencontre argumentative est recadrée comme un entretien inégal, sans 
rétroaction; les autres esprits n’ont pas d’autres possibilités que d’adhérer plus ou 
moins aux thèses. (...) Cette idée regulatrice [a idéia do auditório universal], surmoi ou 
ange gardien veillant sur le discours pour assurer sa rationalité, et sa conformité à 
l’intérêt général, n’est pas une notion dialectique; la rationalité perelmanienne est 
universalisante, et non pas critique. 

(Plantin, 1996, 37).  

 

Para além dessas críticas, a característica do Tratado que lhe confere  

grande importância nos estudos argumentativos e o coloca como obra central 

das novas retóricas é que, à semelhança de Lausberg, o qual faz um 

inventário minucioso e analítico das figuras nos seus Elementos, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca erigem um inventário de formas argumentativas, redefinindo 

e retomando noções fundamentais da argumentação como a de tópos e a de 

entimema, além de terem construído toda uma tipologia dos argumentos que é 

base para abordagens argumentativas que lhes são posteriores. Ao formular 

sua tipologia, o Tratado recolocou em questão algumas dimensões da 

argumentação que vieram a redefinir o seu papel e sua importância nos 
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estudos de linguagem, a saber o fato de integrar uma reflexão sobre a 

linguagem e sua lógica, a relação entre os atores (reais) e actantes 

(discursivos) envolvidos no discurso argumentativo e as relações entre esse 

discurso e os objetos de acordo e de consenso (tais como os lugares-comuns). 

 

II.2.3. A argumentação e a lógica do texto de vulgarização científica  

II.2.3.1. Argumentação e questão argumentativa 

Na edição de fevereiro de 2009 da revista Saúde é vital!, foi publicada a 

reportagem “A polêmica dieta sem glúten”, de Kátia Stringueto, reproduzida a 

seguir29.  

 

FIGURA 1: “A polêmica dieta sem glúten” [ANEXO DOC 1-6] 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Ao longo de seis páginas, o texto informa sobre os problemas 

enfrentados por pessoas acometidas pela doença celíaca, que faz com que o 

organismo não seja capaz de digerir uma das proteínas presentes em alguns 

cereais como o trigo, a cevada, a aveia, entre outros. Mas o principal da 

reportagem não é informar sobre essa doença, e sim alertar os leitores para o 

perigo de se aderir a uma dieta de restrição alimentar sem necessidade ou 

sem orientação adequada de um profissional da saúde, e é essa a idéia chave 

que sustenta o texto. 
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A reportagem tem como ponto de partida o estabelecimento explícito de 

uma questão argumentativa, enunciada no próprio título (“A polêmica dieta 

sem glúten”) e nas breves que antecedem o texto (“Há quem suspeite (...) isso 

não passa de mera falácia”). Nessa questão, a tensão é resultante de dois 

universos informativos em conflito, como ocorre, por exemplo, num debate ou 

na cena jurídica da acusação: de um lado, os adeptos da dieta sem glúten, 

que afirmam que ela emagrece, e, de outro, os que consideram sua adoção 

justificada porque ela faz bem à saúde. Nem é preciso dizer que a cena 

discursiva assim preparada engendra um espaço de conflito em que a 

mediação constituída exigirá uma tomada de posição das entidades subjetivas 

envolvidas nela, o que caracteriza a controvérsia diante da qual a 

argumentação é inevitável.  

Prosseguindo com a metáfora da cena jurídica e utilizando alguns 

conceitos já apresentados, é possível fazermos a seguinte análise: a audiência 

é representada pelos leitores da reportagem e a questão é examinada a partir 

de depoimentos de dois tipos de testemunhos, o dos leigos – que se valem de 

suas convicções, baseadas em seu universo de consenso, vale dizer, a sua 

tópica –, e os especialistas, detentores do saber científico racionalmente 

construído e apresentado. O recurso linguístico de manifestação desses 

testemunhos é o conjunto de formas de discurso relatado, com destaque 

evidente para as formas do discurso relatado direto.  

Não é difícil perceber que as convicções do testemunho dos leigos 

constituem-se com base em lugares-comuns partilhados possivelmente pelos 

leitores, as quais o sujeito argumentador faz questão de repisar por meio de 
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seus comentários, do tipo: “sem falar que muita gente anda dizendo que 

ganhou mais disposição (...) depois de cortar massas e pães do dia-a-dia” (o 

lugar-comum subjacente aqui é que emagrecer traz disposição física).  

O testemunho dos especialistas, embora traga à cena as informações 

científicas (supostamente racionais e indiscutíveis, quer dizer, são argumentos 

de força, evidências) também se constrói por meio de lugares-comuns, por 

exemplo: “Não há evidência de que o glúten seja uma proteína ruim para o 

organismo de indivíduos saudáveis nem que tenha a ver com a obesidade” 

testemunho de Jaime Amaya Farfan, cientista da Universidade Estadual de 

Campinas (o lugar-comum subjacente aqui é de sabor bem jurídico: na dúvida, 

presume-se a inocência).  

Em outras palavras: o sujeito argumentador medeia o espaço 

argumentativo de conflito com base no testemunho de leigos e de 

especialistas, mas ele sempre se vale dos argumentos apoiados nos lugares-

comuns aceitos por sua audiência, quer dizer, os leitores da reportagem.  

Na seqüência do texto, ao buscar explicações para a popularidade de 

dietas como a dieta sem glúten, outra polêmica é posta em cena: a de que os 

próprios cientistas são muitas vezes responsáveis pela divulgação (indevida) 

dessas dietas e outros comportamentos potencialmente danosos à saúde. E, 

desta vez, é a própria ciência que é colocada em julgamento, e pelos próprios 

cientistas. O sujeito argumentador convoca testemunhos de cientistas que 

põem determinadas posições de seus colegas do mundo acadêmico sob 

suspeita: “«A ciência contribui com a invenção dessas manias», analisa 

Gláucia Pastore, diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da 
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Unicamp. «Descobre-se que um ingrediente é capaz de acelerar o 

metabolismo e pronto: algum oportunista se apropria do resultado, nem 

sempre corretamente, dizendo que aquilo emagrece».” E mais uma vez, a 

fonte desse argumento é um lugar-comum aceito pelos leitores: desconfiar das 

novidades milagrosas.  

O sujeito argumentador, ao final, acaba conduzindo os leitores à 

concluírem, também com base num lugar-comum, que não adianta tentar um 

regime que não se conseguirá manter, porque, “afinal, a gente não come só 

para manter a linha, mas também por prazer”.  

Seria cabíbel aqui analisar detidamente a estrutura lingüística que 

sustenta a armação argumentativa do texto. As formas de citação e discurso 

relatado são evidentemente os recursos linguísticos aos quais mais recorre o 

jornalista. No entanto, como o que está em jogo nesta análise, com o exemplo 

desta reportagem, é a macroestrutura argumentativa do texto, vale dizer que, 

por se tratar de uma argumentação desenvolvida por meio do confronto entre 

diversos testemunhos, o efeito de sentido discursivo do discurso relatado e 

das formas de citação é o estabelecimento das proposições que o jornalista 

articula e, assim, constrói sua argumentação. 

É, aliás, a estrutura macroargumentativa, com mais forte razão, o ponto 

de maior interesse neste momento da análise, porque a tensão provocada pela 

polêmica inicial que abre o texto é, na verdade, apenas “encenada 

discursivamente”: o sujeito argumentador vai construindo indícios, desde o 

início do texto, que orientam a conclusão do leitor. Nesse caso, a própria 

estrutura macroargumentativa é resultado de uma “mise en scène” enunciativa 
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bem montada, pois é evidente que o lado que sairá “vencedor” da polêmica é o 

dos que consideram a dieta apenas justificável quando problemas de saúde a 

exigem, porque essa é a tomada de posição defendida por todos os 

“especialistas” convocados e a revista que publica a reportagem é a Saúde é 

vital! (uma revista de vulgarização de temas da saúde) e não a Dieta mais ou a 

Nova (as quais teriam, possivelmente, outros auditórios e talvez defendessem 

outras posições). 

Assumindo que o discurso relatado é a principal estrutura linguística que 

sustenta o efeito de sentido argumentativo do texto, poder-se-ia analisar 

exaustivamente a manifestação dessa estrutura, como os verbos relatores 

utilizados (por exemplo: com exceção do verbo “interpreta”, todos os outros 

verbos relatores procuram modalizar o texto criando o efeito de veracidade), 

as marcas de conotação e modalização autonímicas. De todo modo, mantendo 

o fio analítico sobre a estrutura macroargumentativa, aparentemente, nenhum 

especialista recomendaria a dieta sem que ela fosse necessária, porque essa 

tomada de posição é contrária ao ethos dos especialistas da saúde. Quer 

dizer: o auditório de Saúde é vital! espera do sujeito argumentador que ele 

chegue a uma conclusão que corrobore as informações científicas, ainda que 

elas sejam amparadas em lugares-comuns e não necessariamente nos 

lugares próprios das ciências da nutrição.  

Retomando a idéia de orientação argumentativa, aqui é oportuno notar 

como as posições teóricas de Toulmin, e de Ducrot, ao se analisar o 

funcionamento argumentativo de um texto real, não são interexcludentes, 

porque, embora este faça uma crítica do modelo argumentativo formulado por 
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aquele, é possível deflagrar a solidariedade que se estabelece da congruência 

entre data (no caso, as informações dos cientistas sobre a dieta sem glúten), 

warrant (o lugar-comum de que um alimento não deve ser condenado até que 

se prove que ele de fato traz malefícios à saúde) e conclusion (não faz sentido 

submeter-se às dietas privativas sem necessidade de fato), de um lado, e a 

orientação argumentativa (esse é o sentido mais elementar da argumentação 

na língua), do outro, esta construída por certos termos estrategicamente 

empregados pelo sujeito argumentador. Essa solidariedade vai conduzindo o 

leitor a chegar a uma conclusão inevitável: a previsibilidade argumentativa 

promovida pelo emprego de certas palavras ou que se depreende de certos 

enunciados orienta o sentido do texto, e é apoiada por uma maneira especial 

de conectar os enunciados. Por exemplo: no segundo parágrafo, ao se referir 

à dieta, há dois termos “nova”, que qualifica “dieta” e “modismo”, usado como 

forma de retomada do referente: esses dois termos inscrevem, 

linguisticamente, no texto uma tomada de posição do sujeito argumentador, a 

qual começa, desde então, a orientar o sentido que se deve depreender a 

partir desse ponto do texto. Em outras palavras: o uso de “nova” e de 

“modismo”, por si só, já orienta o ponto de vista que irá predominar no texto, 

que é o que afirma a inutilidade, a não ser o perigo para a saúde, de uma dieta 

de restrição de glúten feita sem necessidade comprovada. Essa orientação 

argumentativa será reforçada no mesmo parágrafo, por meio de um 

expediente lingüístico idêntico, a retomada do referente por meio de expressão 

anafórica: o nome da autora do livro sobre a dieta sem glúten é retomado pela 

expressão anafórica “a professora de ginástica íntima”, que explicita para o 

leitor que ela não tem autoridade científica (ela é uma “leiga”) para falar sobre 
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um assunto como a recomendação de uma dieta. Não por acaso, quando 

convoca a voz dos “especialistas” em nutrição, o sujeito argumentador 

apresenta-os por meio de suas posições acadêmicas, sempre em forma de 

aposição: “Jaime Amaya Frafan, cientista de alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas”, ou “Mônica Beyruti, corresponsável pelo 

Departamento de Nutrição da Associação Brasileira para o estudo da 

obesidade”, entre outros. Embora esse seja um procedimento lingüístico 

freqüente em textos jornalísticos e nos textos de vulgarização científica, é 

inegável que, ao compor uma rede de referências sobre os especialistas as 

quais se acumulam ao longo do texto, o sujeito argumentador vai 

intensificando a orientação argumentativa que, ao final, se expressa na 

conclusão (conclusion) da reportagem.  

É possível, como se vê, explicar de certo modo a armação 

argumentativa do texto recorrendo aos conceitos e formulações analíticas das 

teorias argumentativas apresentadas até aqui. Mas só parcialmente. E, 

levando em conta os lugares-comuns do texto, e a estrutura das relações entre 

sujeito argumentador e sujeito argumentatário, é possível entender por quê.  

Utilizando as características da cena 4 (cf. capítulo I.5) é possível dizer-

se que, em primeiro lugar, o sujeito argumentador projeta explicitamente o 

sujeito argumentatário por meio de uma pergunta que introduz na reportagem 

uma modalização alocutiva do tipo interrogação/demanda de assentimento. É 

a pergunta feita na abertura do primeiro parágrafo, que convida o sujeito 

argumentatário ao assunto, mas, ao mesmo tempo, dado o caráter da 

modalidade empregada, obriga-o a assentir, e a resposta implícita pressuposta 
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é “sim”. Imediatamente depois, o sujeito argumentador apresenta uma 

informação que invalida o assentimento, e aí ele traz para a cena enunciativa, 

de fato, a polêmica em torno da dieta, dando início à sua estratégia 

argumentativa, porque explicita ao sujeito argumentatário o fato de que este 

ignora supostamente algumas informações referentes ao assunto de que 

tratará o texto – e, portanto, pode valer a pena continuar lendo a reportagem. 

A refutação do assentimento funciona como convite a conhecer a polêmica, 

isto é, convite à leitura do texto.  

O passo seguinte dessa estratégia argumentativa inicial é apresentar ao 

sujeito argumentador um conjunto de evidências sobre a popularidade da dieta 

sem glúten (“Celebridades como Luciana Gimenez...”; “um livro intitulado 

Glúten e Obesidade (...) já vendeu 50 mil exemplares”), associando-a a um 

universo vulgar de informação. “Vulgar”, aqui, quer simplesmente dizer “não 

científico”. Alguns índices lingüísticos, como a retomada dos referentes por 

meio de expressões de conotação negativa (as expressões “modismo” e 

“professora de ginástica íntima”), conforme visto, tornam evidente para o 

sujeito argumentatário o início de uma tomada de posição do sujeito 

argumentador, contrária ao uso da dieta sem razão médica justificável, a 

despeito da evidência de que ela é um fato de sociedade.  

É nesse ponto do texto que o sujeito argumentador “sai da cena” e 

estrategicamente neutraliza sua própria expressão, porque ele apaga do texto 

qualquer marca referente ao sujeito argumentatário: as modalizações 

alocutivas deixam de ser empregadas e não há tampouco modalizações 

elocutivas explícitas. Entram em cena, a partir daí, as considerações dos 
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especialistas: “Os especialistas afirmam sem papas na língua (...)”. É evidente, 

nesse momento, que o apagamento do sujeito argumentador é apenas 

aparente, porque ele continuará se manifestando por meio de toda uma gama 

de expressões modalizantes, e outras, de natureza qualificativa, todas as 

quais traduzem um certo grau de adesão aos especialistas. Alguns exemplos 

dessas expressões:  “sem papas na língua” (quarto parágrafo), “essa 

desconfiança generalizada” (sexto parágrafo), “Coincidência?” (sétimo 

parágrafo), entre outras. O retorno explícito do sujeito argumentador à cena 

enunciativa se dá apenas no enunciado que arremata o texto, à maneira de 

conclusão, mas, não por acaso, por meio da expressão “a gente”, fórmula de 

tratamento da primeira pessoa do plural, envolvendo o sujeito argumentatário 

numa mesma conclusão. Também não é casual o fato de essa expressão 

pertencer a um registro de língua distenso, o que contribui para acentuar ainda 

mais o caráter não especializado dessa afirmação e promover a maior adesão 

do sujeito argumentatário (que é um “leigo” e não um “especialista”).  

Como o texto é uma reportagem, a enunciação tem caráter “objetivante” 

(Lage, 2007), isto é, as formas de projeção enunciativa do enunciador não 

explicitam diretamente o “eu”, nem há assunção da primeira pessoa. Por 

romper esse princípio, justamente, o enunciado que arremata o texto pode 

adquirir, ainda mais, força argumentativa.  

A análise da tópica subjacente à estrutura argumentativa apresentada, 

conforme já anunciado anteriormente, revela que o sujeito argumentador tende 

a apoiar os argumentos, mesmo aqueles nos quais se manifesta a voz dos 

cientistas, os “especialistas”, em lugares-comuns, elementos do universo de 
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consenso dos leitores (o auditório), representados no texto como o co-

enunciador projetado na cena enunciativa desde o início. Isso aproxima 

quaisquer explicações e argumentos científicos ao mundo dos leitores – e é 

nisso que reside, essencialmente, o caráter vulgar dessa reportagem: mesmo 

as idéias científicas apresentadas e as explicações dos especialistas para os 

fatos que devem ser compreendidos pelos leitores, vale dizer, os fatos que 

devem ser propriamente vulgarizados, são feitos de forma a não pôr em cena 

o saber científico especializado, senão aquele que possa ser compreendido 

pelos leitores com apoio em informações que estes já tenham. Isso leva em 

conta, evidentemente, que o saber científico especializado, possivelmente, não 

faz parte dos conhecimentos dos leitores.  

É essa estrutura argumentativa, apoiada em lugares-comuns, que 

engendra os três percursos argumentativos presentes na reportagem: o 

percurso ético, o percurso lógico e o percurso patético, dos quais se tratará 

adiante.  

Também, ela exemplifica a noção daquilo de Moirand denomina a 

explicação midiática:  

 

Ce que j’appelle l’explication médiatique, et qui tire sa spécificité des 
glissements vers une forme d’argumentation qui ne vise pas forcément à convaincre 
l’autre, semble participer de cette attente des citoyens ordinaires quant au rôle du 
journaliste dans une société démocratique déveleoppée. (...) Le journaliste se doit en 
effet d’avoir un point de vue sur le fait ou l`évènement déjà relaté ailleurs et par 
d’autres, point de vue qu’il doit énoncer et qu’il doit comparer à d’autres. L’explication 
médiatique est de l’ordre du dire et non du fait, et c’est pour cela qu’elle participe à 
l’orientation argumentative du discours.  

(Moirand, 2007, 151)  
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Nesse modo de enunciar, evidencia-se, igualmente, que não existe 

qualquer simetria possível entre as entidades subjetivas discursivas projetadas 

no texto, a saber o enunciador (sujeito argumentador) e o co-enunciador 

(sujeito argumentatário), e não há também simetria deste último com as vozes 

dos especialistas convocados pelo enunciador, relativamente aos saberes 

científicos que sustentam a argumentação, pois é, de todo modo, o sujeito 

argumentador que põe em cena esses saberes e torna possível sua 

compreensão pelo sujeito argumentatário ao basear a argumentação nos 

lugares-comuns, objetos de consenso do universo dos leitores. Dizendo de 

outro modo: é pelo lugar-comum que as explicações científicas se conectam 

umas às outras e dão forma à própria tessitura argumentativa do texto.  

Segundo Moirand (2007, 150), a estrutura enunciativa complexa da 

reportagem traduz o que Plantin chama de situação retórica – se o sujeito 

argumentador não pode assumir explicitamente uma tomada de posição numa 

polêmica, ele deve fazer o sujeito argumentatário ouvir as vozes (quer dizer, 

conhecer os argumentos ou pontos de vista) das entidades subjetivas que se 

apresentam no espaço da controvérsia, e, a partir disso, orientá-lo a tomar 

uma posição, sem que ele mesmo, sujeito argumentador, precise fazê-lo 

explicitamente (Plantin, 1993b, 229; 2005, 52-73). A orientação argumentativa 

construída pelo emprego estratégico de certas palavras ou expressões permite 

que, como vimos, a tomada de posição fique implícita.  

Ainda seria possível analisar outros elementos lingüísticos ou 

discursivos envolvidos na estrutura argumentativa dessa reportagem, mas o 

que foi apresentado até aqui já permite observar que a argumentação nos 
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textos de vulgarização científica se dá num espaço discursivo marcado pela 

polêmica entre dois (ou mais) modos de ver o mundo – os modos leigos e os 

científicos. Por essa razão, um modelo argumentativo mais complexo do que 

os apresentados até aqui, que possa acolher a polêmica e permita analisar o 

papel de diferentes actantes argumentativos, pode ser buscado. As 

abordagens ditas “dialogais” da argumentação podem contribuir nesse sentido.  

 

II. 2.3.2. Argumentação e polêmica 

Levando em conta a noção de polêmica já apresentada (cf. item 

II.2.2.2), a argumentação pode ser vista como a resposta a uma questão 

argumentativa, isto é, uma questão que expõe o auditório à existência de 

controvérsia sobre a aceitabilidade de determinada proposição. Essa questão 

instaura a dúvida no auditório, o que traz, necessariamente, para os âmbitos 

da argumentação, divergentes pontos de vista sobre a proposição. A tomada 

de posição ou assunção de um ponto de vista acabam por desqualificar os 

outros, estabelecendo no interior do quadro argumentativo a polêmica (Plantin, 

1996; Plantin, 2005). 

Diante dessa polêmica, aqui, só nos interessam as respostas de 

natureza linguageira, construídas pelos sujeitos que tomam partido diante 

dela, porque só essas respostas linguageiras podem instaurar um discurso 

argumentativo no espaço de controvérsia, o qual será materialmente manifesto 

por textos argumentativos. Essa ressalva é importante porque toda questão 

argumentativa pode receber respostas não linguageiras, que vão da censura 
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ou da imposição de um ponto de vista por uma autoridade constituída, e até a 

eliminação física dos sujeitos envolvidos na polêmica.  

A perspectiva polêmica da argumentação está centrada nos sujeitos 

envolvidos no espaço da controvérsia, e é isso que a caracteriza 

essencialmente. Nas abordagens anteriormente apresentadas, a de Toulmin e 

a de Perelman-Olbrechts-Tyteca, considera-se central uma gama diversa de 

características envolvidas no discurso argumentativo, conforme já visto. Por 

exemplo, no caso da abordagem de Toulmin, para quem a argumentação é 

resultante da concatenção de proposições, o centro da argumentação está na 

articulação das proposições, nas relações lógicas entre elas, e considera-se 

que o que define o caráter argumentativo de um discurso é a existência de 

funções argumentativas (como data, warrant, conclusion, entre outras)  

Sendo os sujeitos o centro de qualquer polêmica, tomando o discurso 

argumentativo como objeto de análise, pode-se dizer que a problemática 

desse discurso é de natureza enunciativa: o sujeito argumentador pode 

assumir ou não as proposições enunciadas, aderindo ou não a elas, 

explicitando discursivamente a adesão ou a não adesão; de todo modo, o 

espaço discursivo da argumentação se constitui, então, necessariamente, pela 

manifestação de múltiplos pontos de vista, quer dizer, o sujeito argumentador 

põe em cena pontos de vista discordantes, para explicitar ao auditório a 

polêmica, dentro da qual tomará (ou não, conforme o caso) algum partido. 

Pontos de vista contraditórios relativos à mesma questão são confrontados, o 

que aproxima a argumentação de uma dialética (Charaudeau, 1998). Apenas 

“aproxima”, pois, como veremos adiante, admitindo a perspectiva polêmica 
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para descrever o discurso argumentativo, é preciso reconhecer, pelo menos, 

três figuras argumentativas, e não duas, como numa autêntica dialética.  

Alguns modelos argumentativos que consideram a dimensão polêmica 

da argumentação têm sido propostos, como o de Eemeren e Grootendorst 

(1996, 2003), o qual, segundo Plantin, abriu caminho para muitas outras 

perspectivas de análise da argumentação (Plantin, 2005, 53). Esses modelos 

são influenciados sobretudo pelas teorias da interação verbal, o que os ligaria, 

em princípio, a uma dinâmica do oral. Não por acaso, essas orientações 

surgem inicialmente no mundo germânico ou anglófono, pois neles existe uma 

longa tradição de estudos da interação verbal. Porém, conforme explica 

Plantin (1996), noções como a de polifonia e intertextualidade permitem 

estender o alcance desses modelos às análises da argumentação escrita, na 

qual a interação verbal oral não ocorre de fato (cf. item I.5).  

Eemeren e Grootendorst propõem, em primeiro lugar, que qualquer 

tomada de posição e, portanto, qualquer argumentação, são dispendiosas 

para quem argumenta, porque: (i) apoiar um ponto de vista acaba por 

enfraquecê-lo, já que, necessariamente, aproxima-o do consenso e, 

inevitavelmente, liga-o a um lugar-comum; (ii) refutá-lo reforça-o, pois que o 

coloca na cena argumentativa, além do que só faz sentido refutar um ponto de 

vista que pode, tecnicamente, invalidar aquele que se quer defender. Por essa 

razão, só faz sentido argumentar se se estiver de fato diante de uma questão 

controversa, e para um auditório em que a dúvida seja iminente (Eemeren & 

Grootendorst, 1996, 124). Plantin designa essas condições de “condições 

pragmáticas de disputabilidade”:  
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Les prises de position (...) doivent tenir compte des conditions pragmatiques 
de “disputabilité” d’une proposition donnée: on ne discute pas de n’importe quoi 
(condition sur le sujet, sur l’ordre du jour), avec n’importe qui (condition sur les 
partenaires), n’importe ou, n’importe quand (dans quel cadre?), n’importe comment 
(selon quelle procédure?).  

(Plantin, 2005, 61) 

 

Em segundo lugar, o que define uma questão como “argumentativa” é a 

existência necessária da dúvida sobre uma proposição enunciada (Eemeren & 

Grootendorst, 1996, 61 e ss.). Essa condição faz emergir três actantes da 

cena argumentativa: o Propositor, o Opositor e o Terceiro, cada um dos quais 

desempenha um papel específico relativamente à questão argumentativa.  

Diante de uma proposição do tipo “Dietas que propõem restrições 

alimentares devem ser empregadas para a perda de peso”, os três actantes 

referidos emergiriam se essa proposição fosse colocada na cena 

argumentativa. Isso poderia ocorrer da seguinte forma: o Propositor representa 

o ponto de vista enunciado na proposição, o Opositor refuta esse ponto de 

vista e o terceiro atua como “júri racional” diante dos outros dois.  

No caso da reportagem citada anteriormente, a opinião pública 

favorável à dieta sem glúten representa o Propositor: na reportagem analisada, 

alguns atores (reais) que constituem o Propositor são, até mesmo, designados 

claramente (“Celebridades como Luciana Gimenez”, a professora de ginástica 

íntima Regina Racco”). 

Já ao Opositor cabe o papel de refutar essa proposição de partida. A 

existência do opositor determina a polêmica. Quando esta fica restrita a esses 

dois actantes, temos uma dialética constituída. Na mesma reportagem, o papel 
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de opositor é exercido por quem atribui à dieta sem glúten a responsabilidade 

por melhora em suas saúdes. Para esse grupo, a dieta restritiva não se 

justifica pela perda de peso, mas, ao contrário, por uma questão de saúde.  

Ocorre que, na reportagem, há um grupo que põe em dúvida seja a 

posição do Propositor, seja a do Opositor. Esse grupo representa o terceiro 

membro da relação tri-actancial argumentativa. Esse Terceiro é constituído 

pelo grupo que, ao lançar dúvidas sobre a proposição de partida, tanto sobre o 

ponto de vista enunciado quanto sua oposição, transforma-a numa questão 

polêmica (ou, simplesmente, numa questão argumentativa): sua existência é, 

segundo esse modelo descritivo da argumentação, o que justifica a 

argumentação – nas palavras de Plantin, é a existência do Terceiro que 

assegura as condições pragmáticas de disputabilidade necessárias à 

argumentação. No caso da reportagem analisada, o jornalista exerce esse 

papel, ao se constituir como porta voz do universo de leitores da revista, entre 

os quais há aqueles que duvidam seja da idéia de que é a retirada do glúten 

da alimentação o fator responsável pelo emagrecimento, seja da idéia de que 

não comer glúten faz bem à saúde. De acordo com Moirand, anteriormente 

citada, esse papel, na perspectiva da explicação midiática, caberia de fato ao 

jornalista, pois é dele a tarefa de “garantir uma posição crítica, mas, ao mesmo 

tempo, racional diante de uns e de outros” (Moirand, 2007, 151). Ao levar em 

conta esse terceiro actante, é possível perceber também o caráter da 

argumentação nos textos de vulgarização científica.  

Conforme a análise da reportagem anteriormente feita permite revelar, a 

polêmica da questão da dieta sem glúten só se configura, de fato, quando se 
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opõem os saberes dos “leigos” aos da comunidade científica. O papel do 

jornalista – levando em conta a cena discursiva da qual participa, a saber, a de 

uma reportagem de vulgarização científica – é, essencialmente, o de vulgarizar 

as idéias científicas. Ele não pode usar as explicações e argumentos dos 

cientistas porque o seu auditório não as compreenderia, já que, de acordo com 

Moirand, não se trata “de um discurso que repousa no conhecimento 

partilhado de saberes especializados” (Moirand, 2007, 150). E também não 

pode forjar uma explicação didatizante, porque o leitor da revista não procura 

um discurso enciclopédico (senão, consultaria uma enciclopédia, em vez de ler 

uma revista) e o “jornalista correria o risco de perder o seu público” (Moirand, 

2007, 150).  

Uma saída possível para o jornalista que produz uma reportagem de 

vulgarização é criar, nesse espaço da vulgarização, um modo de enunciar que 

seja, essencialmente, de caráter jornalístico. Embora a vulgarização não seja 

necessariamente jornalística, a reportagem o é, e uma forma de conseguir isso 

é engendrar uma questão polêmica, para fazer ouvir as vozes que se opõem – 

o que aproxima o texto de vulgarização do modo de fazer discursivo do 

jornalismo, de onde nasce enfim uma reportagem de vulgarização –, da qual 

seja possível fazer emergir as explicações científicas, sem caráter de 

explicação intrapares nem excessivamente didatizante. As vozes dos 

cientistas não aparecem, nesse espaço argumentativo jornalístico da 

reportagem de vulgarização científica, nem como Propositor, nem como 

Opositor – elas só podem ser o terceiro membro do trio actancial – o sujeito 

argumentador (vale dizer, o jornalista), ao aderir a essas vozes dos 

especialistas, assume o ponto de vista dos cientistas, mas sem ser cientista de 
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fato. Essa armação enunciativa define a cena 4, característica das reportagens 

de vulgarização científica.  

O Terceiro é o actante que instaura na argumentação a dúvida. Se a 

dúvida vem da voz dos cientistas, a polêmica instaurada só pode se basear 

nos saberes dos “não cientistas”, quer dizer, nos saberes do senso comum. 

Dessa forma, o jornalista consegue trazer à reportagem os saberes científicos 

tendo como ponto de partida os saberes comuns, aqueles saberes partilhados 

pelos leitores.  

A reportagem de vulgarização, um texto de natureza jornalística, é, 

portanto, o resultado dessa encenação discursiva complexa, e a 

argumentação assim constituída envolverá necessariamente esse trio 

actancial (propositor, opositor e terceiro).  

Essas condições do enquadramento discursivo da reportagem de 

vulgarização têm como conseqüência o fato de que o seu único modo de 

existir é o argumentativo. Talvez por essa razão, Moirand tenha chegado à 

conclusão de que a explicação midiática “participa da orientação 

argumentativa do discurso” (Moirand, 2007, 151). Dessa configuração 

complexa também resultam, conforme veremos na terceira parte: (i) a 

importância capital dos lugares-comuns como objetos de acordo, e (ii) a 

sobreposição de percursos argumentativos no interior da reportagem de 

vulgarização, determinando sua tessitura labiríntica. 

Sobre o modelo de Eemeren e Grootendorst resta dizer ainda que, ao 

integrar a dimensão polêmica ao discurso argumentativo, ele permitem 

coadunar a perspectiva da orientação argumentativa (da teoria da 
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argumentação na língua de Ducrot & Anscombre) com a noção de 

argumentação como ponto de vista, o que torna possível uma análise mais 

refinada da estrutura argumentativa dos textos de vulgarização,  

conforme o que se apresenta na terceira parte, a seguir.  
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III.1. Percursos argumentativos 
 

Após se ter examinado a origem da noção de vulgarização científica na 

primeira parte, foi possível, na segunda, discutir princípios gerais de alguns 

modelos argumentativos, capazes de abranger a complexidade argumentativa 

manifesta nas reportagens de vulgarização. Com base nesse caminho 

investigativo, esta terceira parte apresenta a análise de cinco exemplares de 

textos de vulgarização científica selecionados do corpus, a partir da qual será 

possível, ao mesmo tempo, levantar características argumentativas desse tipo 

de texto. 

Para tanto, a exposição analítica inicia-se pela retomada de uma noção 

que apareceu esporadicamente ao longo das duas partes anteriores, a saber, 

a de lugar-comum. Essa noção ganha destaque aqui pela sua importância, 

revelada pela análise dos exemplares do corpus. Prossegue-se com a 

exposição sobre os percursos argumentativos labirínticos. O objetivo desta 

parte será, nesse sentido, o de explicitar características argumentativas das 

reportagens de vulgarização científica, em especial aquelas que estão 

diretamente ligadas à produção de explicações convincentes sobre os temas 

científicos tratados nos textos. A complexidade dos esquemas argumentativos 

subjacente às explicações é considerada, aqui, o principal componente da 

argumentação nas reportagens de vulgarização científica. 

As características argumentativas aqui apresentadas são aquelas que 

se manifestam recorrentemente nas reportagens de vulgarização científica do 

corpus. Conforme afirmado anteriormente, o corpus se constituiu com base em 

um conjunto de reportagens, no total sessenta, das quais trinta e cinco foram 
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utilizadas em cursos de francês língua estrangeira voltados para temas de 

ciências biológicas e vinte e cinco correlatas em português acrescentadas. 

Isso explica a temática predominante em todos eles, em torno da saúde, da 

alimentação, do corpo humano, e de temas correlatos à Biologia. A escolha 

dos textos constituintes do corpus acabado da pesquisa não se deu, no 

entanto, de forma aleatória, mas pelas razões já indicadas anteriormente (cf. 

Introdução). 

Para a análise aqui realizada, como não seria possível apresentar 

pormenorizadamente cada texto do corpus, além da reportagem sobre o glúten 

já discutida na segunda parte, optou-se pela seleção de cinco textos 

exemplares, cuja análise do esquema argumentativo é apresentada 

pormenorizadamente aqui. Ao comentar cada um dos exemplares 

selecionados para análise, procuro enfocar sua característica argumentativa 

mais notável, ligada ao tópico analisado. A escolha desses exemplares não foi, 

absolutamente, imotivada. Poderiam ter sido outros, mas procurei selecionar 

aqueles que me pareceram os mais representativos, que permitem evidenciar 

tanto o papel dos lugares-comuns na composição dos argumentos quanto a 

arquitetura dos percursos argumentativos considerados. 

A propósito destes últimos, vale relembrar o seguinte: a noção de 

percurso, quando se trata de analisar textos em geral, é de certa forma 

recorrente e está presente nas análises propostas pelos diferentes modelos e 

teorias argumentativos. Nas abordagens argumentativas mencionadas na 

segunda parte, essa noção aparece, como fator subjacente, em todas elas. 

Por exemplo, nas funções argumentativas de Toulmin, ela aparece do seguinte 
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modo: o sujeito argumentador parte de data para chegar à conclusion, 

passando pela warrant e pelas outras funções argumentativas – partir de um 

ponto para chegar a outro implica a suposição de um caminho a percorrer, isto 

é, um percurso. Na teoria da argumentação na língua de Anscombre & Ducrot, 

a noção de percurso se expressa quando se define a orientação argumentativa 

dos enunciados, mencionando os enunciados eufóricos (de mesma orientação 

argumentativa) e os disfóricos (de orientações argumentativas opostas) entre 

si. Eemeren & Grootendorst, no seu modelo de argumentação, também 

acabam por se referir indiretamente à idéia de percurso, ao tratarem da 

performance argumentativa de cada actante (Propositor, Opositor e Terceiro).  

Para além das abordagens sobre a argumentação, mas ainda na 

perspectiva dos estudos de linguagem, a noção de percurso aplicada à análise 

de textos é recorrente, sobretudo quando se observam os papéis de 

determinadas entidades subjetivas detectáveis no discurso. A semiótica textual 

de inspiração greimasiana trata, por exemplo, dos percursos textuais temáticos 

e dos percursos figurativos. Entre os teóricos da narrativa, não é estranho 

falar-se do percurso do herói, ou nos percursos traçados pelo narrador, entre 

outros. Outras definições, caras à teoria da narrativa, como a de peripécia, 

também remetem, direta ou indiretamente, à idéia de percursos. 

Muitas vezes, genericamente, fala-se do percurso argumentativo de um 

texto, querendo dizer-se o caminho pelo qual o sujeito argumentador, seja ele 

um advogado, um jornalista, um cientista, um político, por exemplo, procura 

conduzir sua audiência para persuadi-la ou convencê-la. No sentido aqui 

empregado, percurso tem relação com a(s) performance(s) argumentativa(s) 
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de alguma das entidades subjetivas manifesta(s) – o Propositor, o Opositor e o 

Terceiro (estejam essas entidades actanciais explicitamente configuradas no 

texto ou, mesmo, pressupostas, subentendidas) – e com a armação 

argumentativa engendrada pelo sujeito argumentador. Os percursos referidos 

a seguir são aqueles que o jornalista, como sujeito argumentador, traça, no 

interior da reportagem de vulgarização, para constituir as explicações 

midiáticas apresentadas. O caráter argumentativo da explicação midiática – e, 

portanto, desses percursos – já foi verificado na segunda parte (cf. item 

II.2.3.2) e a análise dos textos apresentada nesta terceira parte procurará 

evidenciar a forma que esses percursos conferem à argumentação nas 

reportagens de vulgarização científica, tornando-a particularmente complexa.  

Associar o texto à imagem do labirinto também não é incomum, pelo 

contrário. Noções como a de hipertexto, que sempre apresentam o modo 

labiríntico de abordagem do texto em muitas teorias de leitura, representam 

típicos exemplos de associação entre texto e labirinto. Essa imagem mostra-se 

particularmente oportuna como forma de materializar metaforicamente as 

relações argumentativas que se tecem no interior dos textos de vulgarização, 

com o cruzamento de mais de um percurso argumentativo. Além disso, o apelo 

espácio-temporal da imagem do labirinto tem relação direta com a idéia de 

persuasão ou convicção – o sujeito argumentário, ao adentrar o texto, é 

envolvido pelo sujeito argumentador e convidado a aceitar as explicações 

sobre os temas científicos tratados. Nesse sentido, permitindo-me aqui usar de 

(mais) uma metáfora, quando mais leigo é o argumentatário, mais instigante 

será percorrer os labirintos da argumentação que sustenta as explicações 

sobre os temas científicos tratados, porque a cada encruzilhada do caminho 
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ele se permitirá uma descoberta (quer dizer, aprenderá ou tomará 

conhecimento sobre um aspecto do tema científico tratado, o qual 

provavelmente desconhecia). 

Finalmente, fechando estas considerações iniciais sobre a idéia de 

percursos, faço uma observação relativa ao modo de apresentação das 

análises: ao introduzir a análise de cada uma das reportagens selecionadas, 

faço-lhe anteceder de uma breve apresentação geral de estrutura do texto 

analisado, em que se comentam os elementos constitutivos da superfície 

textual, como ilustrações, infográficos (se existentes), quadros, tabelas, 

elementos peri/paratextuais, entre outros, quando isso for relavante. No 

decorrer da análise, esses elementos serão mencionados caso desempenhem 

algum papel na estrutura argumentativa que me pareça pertinente comentar. 

Para a leitura integral de cada texto analisado, é possível a consulta aos 

anexos, em que estão integralmente reproduzidos.  
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III.2. Lugares-comuns 

III.2.1. Conceitualizações 

O exame da reportagem sobre o glúten corrobora uma idéia que é 

sugerida pela análise dos modelos argumentativos, anteriormente 

apresentada: a de que a existência de objetos de acordo nos quais basear a 

argumentação é sempre necessária em qualquer situação discursiva de 

argumentação. Desses objetos, os lugares-comuns acabam por se revelar 

como os de importância central, por estarem ligados à própria origem dos 

argumentos em qualquer discurso argumentativo. A análise das reportagens 

de vulgarização científica que se apresenta nesta terceira parte concede aos 

lugares-comuns grande importância na estrutura argumentativa desse tipo de 

texto e, por essa razão, é importante precisar a natureza desses objetos de 

acordo e em que medida estão ligados aos modelos argumentativos nos quais 

a análise se baseia.  

A noção de lugar-comum é muito antiga e remonta aos estudos 

retóricos gregos. Conforme explicam Amossy & Pierrot:  

 

Les lieux communs, ou topoi koinoi, remontent à l’Antiquité grecque, à la 
dialectique et à la rhétorique aristoteliciennes. Chez Aristote, les lieux communs sont 
des catégories formelles d’arguments ayant une portée générale, comme le possible et 
l’impossible, le plus et le moins, les contraires (...), l’universel et le particulier. Ils 
rassemblent les traits argumentatifs communs aux trois genres de la rhétorique et 
s’opposent en cela aux lieux spécifiques, particuliers à un domaine ou à un genre 
oratoire (...).  

Intégrés à l’inventio (ou recherche d’idées), la première partie du travail de 
l’orateur, les topoi ne sont plus seulement une méthode de raisonnement, ils 
deviennent une réserve d’arguments types, de procédés d’amplification et de 
développements tout faits.   

(Amossy & Pierrot, 2009, 15) 
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O que Amossy e Pierrot fazem notar, além disso, é que, para 

Aristóteles, os lugares-comuns subjazem aos entimemas, como idéias gerais 

que lhes dão sustentação e, de fato, é assim que o filósofo grego os define no 

segundo livro de sua Retórica (Aristote, 1931, 164). Segundo Plantin, a visão 

de Aristóteles leva a admitirmos que ele entendia os lugares-comuns mais 

propriamente como esquemas discursivos capazes de engendrar argumentos 

concretamente manifestos e tinham, por essa razão, caráter mais abstrato que 

concreto (Plantin, 2005, 45), e de certo modo, ligam-se à estruturas 

argumentativas semelhantes a modelos como o das funções argumentativas 

de Toulmin. Essa noção primeira de lugar-comum está, então, diretamente 

ligada à de entimema.  

Nos desdobramentos que a Retórica de Aristóteles teve entre os latinos, 

principalmente Cícero e Quintiliano, é essa ligação com entimema que fará 

com que, na retórica latina, a noção de lugar-comum seja um tanto diferente 

daquela expressa em Aristóteles. Sendo assim, conforme se modificou o que 

se entendia por entimema, também o que se entendia por lugar-comum se 

alterou. Analisando noções da antiga Retórica que se constituíram em 

conceitos modernos de muitas ciências da linguagem, Roland Barthes 

apresenta uma descrição do conceito de entimema capaz de captar o 

essencial dos desdobramentos de sentido que teve de Aristóteles aos retóricos 

latinos. Essa descrição permite compreendermos, por conseguinte, como o os 

retóricos latinos assimilaram a idéia de lugar-comum:  

 

L’enthymème a reçu deux significations successives (qui ne sont pas 
contradictoires). I. Pour les aristotéliciens, c’est un syllogisme fondé sur des 
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vraissemblances ou des signes, et non sur du vrai et de l’immédiat (comme c’est le cas 
pour le syllogisme scientifique); l’enthymème est un syllogisme rhétorique, développé 
uniquement au niveau du public (comme on dit: se mettre au niveau de quelqu’un), à 
partir du probable, c’est-à-dire à partir de ce que le public pense; c’est une déduction 
dont la valeur est concrète, posée en vue d’une présentation, par opposition à la 
déduction abstraite, faite uniquement pour l’analyse (...). En vertu de cette origine, 
l’enthymème est suffisamment defini par le caractère vraissemblable de ses 
prémisses. (...) II. Dès Quintilien et triomphant entièrement au Moyen Age, une 
nouvelle définition prévaut: l’enthymème est défini, non par le contenu de ses 
prémisses, mais par le caractère elliptique de son articulation: c’est un syllogisme 
incomplet, un syllogisme écourté (...): c’est alors un syllogisme tronqué par la 
suppression (dans l’énoncé) d’une proposition dont la réalité paraît aux hommes 
incontestable et qui est, pour cette raison, simplement “gardée dans l’esprit”. 

(Barthes, 1994, 299) 

 

A partir dessas transformações, têm início uma série de deslizamentos 

de sentido que farão a expressão “lugar-comum” vir a ter a conotação 

pejorativa de “banalidade”, que ainda hoje existe no senso comum, embora já 

não tanto nos estudos de linguagem (Amossy & Pierrot, 2009, 17). Segundo 

ainda Amossy e Pierrot, é devido a essa conotação pejorativa que, muitas 

vezes, nos estudos de linguagem, prefere-se utilizar o termo grego tópos e 

outros que designam noções correlacionadas, como doxa, em vez das 

expressões de origem latina correspondentes, a exemplo de lugar-comum.  

Na perspectiva aristotélica, conforme já afirmado, o lugar-comum se 

define pelos esquemas de pensamento publicamente aceitos; para os latinos – 

e ao longo da Idade Média – o lugar-comum será assimilado, dada a definição 

de entimema assumida por eles, às idéias que parecem incontestáveis. 

Amossy e Pierrot explicam que é precisamente a partir da Idade Média que a 

expressão “lugar-comum” começa a acumular vários significados, e se 

desvincula definitivamente da idéia grega de tópos no sentido aristotélico:  
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Au Moyen Âge, la topique se mue en typique, en réservoir de types. Ses 
formes vides, topoi koinoi, se saturent de sens, se figent et se convertissent en 
stéréotypes (...). 

Pour la période de la Renaissance, Francis Goyet roconnaît trois sens de lieux 
communs. Le sens I, venu de l’Antiquité, est celui d’amplification. Les lieux communs 
sont alors pour certains l’équivalent des sentences (ou des pensées générales), en 
lesquelles ils s’incarnent. (...) Le sens II, propre à la Renaissance, est celui de “tête de 
rubriques”, voire de “titre de chapitre” (...) Enfin, le sens III est celui de “siège des 
arguments”.  

(Amossy & Pierrot, 2009, 16)  

 

Prosseguindo sua análise da noção de lugar-comum, Amossy e Pierrot 

demonstram que a expressão “lugar-comum” acabou designando noções 

diversas que mais se aproximam do que hoje se define pelos termos 

estereótipo, clichê, chavão, bordão, slogan e frase feita. O sentido de 

“banalidade” é derivado da confusão entre todas essas noções. De certa 

forma, é notório observar que o dicionário da língua portuguesa Houaiss dá o 

verbete lugar-comum como entrada de referência para todos esses termos e 

considera-os sinônimos no uso não especializado.  

Apenas no século XX,  

procurou-se resgatar os sentidos que a expressão tinha originalmente, e 

a ligação entre “lugar-comum” e argumentação se restabelece nos estudos de 

linguagem a partir do Tratado da Argumentação. Para isso, muito contribuíram 

os estudos de Perelman e o interesse renovado pela Retórica.  

Diretamente relacionado ao sentido do tópos em Aristóteles, conforme 

explica Plantin, cada modelo ou teoria de argumentação acaba formulando 

uma concepção própria de lugar-comum ou, ao menos, admite a existência de 

objetos de acordo de natureza tópica. Essencialmente, todas essas 

concepções modernas expressam o fato de que a argumentação precisa se 
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apoiar, invariavelmente, em idéias (lugar-comum como “consenso geral”), ou 

esquemas discursivos (lugar-comum como “maneiras de formalizar 

argumentos”) consensualmente aceitos por uma comunidade de sujeitos. Em 

todas as teorias ou modelos de argumentação, os lugares-comuns podem ser 

entendidos como objetos de acordo primários, “cuja característica essencial é 

sua plausibilidade inerente, que se comunica aos discursos argumentativos 

nos quais entram” (Plantin, 1996; 2005).  

Vou aqui destacar, da formulação de Plantin, exatamente a idéia da 

plausibilidade inerente para apresentar a idéia da centralidade dos lugares-

comuns na argumentação nas reportagens de vulgarização científica.  

 

III.2.2. A plausibilidade inerente dos lugares-comuns 

Anteriormente, foi afirmado que uma das finalidades de textos de 

vulgarização científica é divulgar as idéias dos cientistas, das ciências e as 

descobertas científicas ao público leigo, primariamente para persuadir esse 

público da validade das ciências, da necessidade de apoiar a atividade 

científica e da importância do fazer científico. Essa finalidade original 

traduziria, por assim dizer, um grau zero da argumentação nos textos de 

vulgarização, que se desdobra em outros graus argumentativos ou finalidades 

argumentativas como, por exemplo, o daquilo a que Moirand chama a 

explicação midiática (cf. item II.2.3.1). Esses graus argumentativos levam a 

que, nos textos de vulgarização científica, procure-se respeitar a um princípio 

fundamental: o texto deve fazer o público leitor compreender as idéias 
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científicas, caso contrário, fará naufragar suas finalidades primárias, podendo 

perder a própria razão de existir. 

Bill Bryson, um jornalista norte-americano especializado em 

vulgarização científica, já citado anteriormente, fornece, a propósito dessa 

questão, o seguinte exemplo, num de seus livros sobre os desdobramentos 

das teorias científicas, também já citado, intitulado A short history of nearly 

everything:  

 

When a journalist asked the British astronomer Sir Arthur Eddington if it was 
true that he was one of only three people in the world who could understand Einstein’s 
relativity theories, Eddington considered deeply for a moment and replied: “I am trying 
to think who the third person is.” In fact, the problem with relativity wasn’t that it 
involved a lot of differential equations, Lorentz transformations, and other complicated 
mathematics (though it did – even Einstein needed help with some of it), but that it was 
just so thoroughly nonintuitive.  

In essence what relativity says is that space and time are not absolute, but 
relative to both the observer and to the thing being observed, and the faster one moves 
the more pronounced these effects become. We can never accelerate ourselves to the 
speed of light, and the harder we try (and faster we go) the more distorted we will 
become, relative to an outside observer.(...) 

The most challenging and nonintuitive of all the concepts in the general theory 
of relativity is the idea that time is part of space. Our instinct is to regard time as 
eternal, absolute, immutable – nothing can disturb its steady tick. In fact, according to 
Einstein, time is variable and ever changing. It even has shape. It is bound up – 
“inextricably interconnected,” in Stephen Hawking’s expression – with the three 
dimensions of space in a curious dimension known as spacetime. 

(Bill Bryson, 2004, 84) 

 

Em outra passagem da mesma obra, afirma o seguinte:  

 

Things reached such a pitch that at one conference Bohr remarked of a new 
theory that the question was not whether it was crazy, but whether it was crazy 
enough. To illustrate the nonintuitive nature of the quantum world, Schrödinger offered 
a famous thought experiment in which a hypothetical cat was placed in a box with one 
atom of a radioactive substance attached to a vial of hydrocyanic acid. If the particle 
degraded within an hour, it would trigger a mechanism that would break the vial and 
poison the cat. If not, the cat would live. But we could not know which was the case, so 
there was no choice, scientifically, but to regard the cat as 100 percent alive and 100 
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percent dead at the same time. This means, as Stephen Hawking has observed with a 
touch of understandable excitement, that one cannot “predict future events exactly if 
one cannot even measure the present state of the universe precisely!” 

(Bill Bryson, 2004, 97-98) 

 

Essas afirmações de Bryson, além de revelarem a dificuldade que o 

vulgarizador de ciência experimenta quando tenta traduzir idéias científicas de 

uma forma que seja compreensível para o público leigo, chamam atenção para 

o fato de que, muitas vezes, as teorias científicas se configuram de uma forma 

que as afasta da compreensibilidade do senso comum, dado o seu caráter 

“pouco intuitivo”.  

Esse caráter “não intuitivo” de muitas teorias científicas é, exatamente, 

o contrário da idéia de plausibilidade inerente que, segundo Plantin, é a 

principal característica dos lugares-comuns: para determinado público, um 

gato estar 100% vivo e 100% morto pode ser uma idéia, para dizer o mínimo, 

absurda. Do mesmo modo, também para certos públicos, pode parecer 

absurdo o fato cientifico, já comprovado por experimentos de física, de que o 

tempo e o espaço constituem uma única realidade física que tem até uma 

forma característica, o que está claramente em contradição com o senso 

comum, orientado pela experiência quotidiana na qual o tempo é invariável e 

independente das dimensões espaciais observadas no dia-a-dia.  

Partir dessas idéias científicas, dificilmente aceitas, mas, 

principalmente, pouco passíveis de compreensão pelo público leigo, quer 

dizer, completamente “não intuitivas”, ao construir uma explicação para um 

fenômeno científico significaria, ao vulgarizador de ciência, tomar como fonte 

de sua argumentação, isto é, assumir como tópica, um conjunto de idéias que 
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não constituem, para o público leigo, objetos de acordo primários e, sobretudo, 

plausíveis. Em outras palavras, significaria assumir como lugar-comum o que, 

de fato, é lugar próprio das ciências, e qualquer tentativa argumentativa, tendo 

como sujeito argumentatário um leitor “leigo”, nesse sentido, poderia soçobrar.  

Porém, o mais relevante dessa noção de plausibilidade inerente dos 

lugares-comuns pode estar relacionado com o fato de que a natureza dessa 

plausibilidade não é lingüística, mas forjada fora dos âmbitos estritamente 

linguageiros da argumentação. Plantin, num dos capítulos de seu livro 

L’argumentation, de 1996, faz um comentário que, embora não esteja 

diretamente ligado a essa idéia de que a plausibilidade inerente dos lugares-

comuns não é de natureza lingüística, pode iluminá-la:  

 

“Le baromètre baisse (ça veut dire que) le temps se gâte.” Quelle est la nature 
du lien entre ces énoncés, autrement dit que signifie “ça veut dire que”? A-t-on affaire à 
un lien sémantique ou à un príncipe physique? La réponse met en jeu la partition, si 
commode, du savoir linguistique et du savoir encyclopédique. Le lien sémantique a 
une origine scientifique, fige un savoir physique durement acquis depuis Pascal, qui 
permet une authentique prévision. Il y a bien deux faits reliés par une loi. Si “le 
baromètre baisse” signifie “il va pleuvoir”, c’est parce que nos pratiques de paroles ont 
intégré un savoir positif sur le monde. (...) 

(Plantin, 1996, 79) 

 

Se hoje é possível que a baixa pressão atmosférica esteja ligada à 

possibilidade iminente da chuva, e que essa ligação seja compreendida como 

fato ordinário, considerado plausível por uma comunidade de sujeitos, 

podendo servir de ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

argumentação, é porque essa plausibilidade foi construída nos âmbitos da 

física e porque “as nossas práticas de fala integraram esses saber positivo 

sobre o mundo”. 
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Se levarmos em conta, porém, que nem todo mundo pode ser capaz de 

relacionar baixa pressão atmosférica com iminência de chuva, pelo simples 

fato de ignorar a relação – cientificamente construída, diga-se – entre esses 

dois fatos, essa relação não pode ser entendida como um objeto primário de 

consenso. 

No Brasil, até onde sei, há poucos barômetros em nossas casas. Pode 

ser também que, o que constitui lugar-comum para um conjunto de leitores – 

os leitores franceses – possa não o ser para outro(s) – como os leitores 

brasileiros, por exemplo, para os quais o exemplo do barômetro é bastante 

ilustrativo nesse sentido, já que entre nós é muito pouco comum termos 

barômetros em casa e relacionarmos pressão atmosférica com possibilidade 

de chuva. Sendo assim, um texto francês de vulgarização científica, cuja 

argumentação se baseia em relações que são lugares-comuns para os 

franceses, pode não ser imediatamente compreendido por leitores que estejam 

fora do universo de sujeitos para os quais esses lugares-comuns são válidos.  

Talvez, dentro de algumas décadas, noções como a do tempo como 

dimensão variável do espaço-tempo já tenham sido integradas às práticas de 

fala amplamente (como hoje o é, em alguns casos, a relação entre baixa 

pressão atmosférica e iminência de chuva) e possam constituir a base para 

relações discursivas para apoiar uma argumentação construída por um sujeito 

argumentador (por exemplo, um jornalista especializado) que produza uma 

reportagem de vulgarização científica. Enquanto isso não acontece, essa 

representação do tempo como dimensão variável do espaço-tempo, já 

comprovada no âmbito da física, continuará sendo “não intuitiva”, ou, para 
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remeter à expressão de Plantin, continuará não sendo portadora da 

“plausibilidade inerente” característica dos lugares-comuns como objetos de 

acordo primários.  
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III.3. Os lugares-comuns e os percursos argumentativos 

A análise dos textos de vulgarização científica revela que, de fato, a 

grande preocupação dos vulgarizadores é encontrar meios de, partindo de 

idéias aceitas pelo público leigo, construir uma explicação possível para os 

fenômenos ou fatos científicos que devem ser vulgarizados, mesmo aqueles 

mais “não intuitivos”. Essa estratégia é o fundamento da argumentação nos 

textos de vulgarização científica, em especial as reportagens. 

É possível detectar a presença de pelo menos três percursos 

argumentativos elementares nas reportagens de vulgarização. Dois deles 

aparecem de forma onipresente nos textos analisados, e o terceiro, embora 

nem sempre se manifeste explicitamente, aparece implícito aos outros dois. 

Pelo fato de se cruzarem em muitos pontos ao longo do texto e de serem 

interdependentes, não é possível que um exista sem o(s) outro(s) e é essa 

estrutura argumentativa imbricada que está aqui sendo chamada de labiríntica.  

 

III.3.1. O percurso lógico (ou científico): os lugares próprios e o papel das 

ciências na argumentação 

Na Retórica aristotélica e latina, considerava-se que os lugares-comuns, 

por serem desprovidos de objeto específico, eram insuficientes para produzir 

conhecimento, isto é, saber positivo (Aristote, 1931; Quintilien, 1975). O 

discurso científico é aquele que, por princípio, se apóia no saber positivo 

(Coracini, 2007, 41-57) e o da vulgarização nasce a partir dele (Vergara, 

2003). Se a explicação midiática (Moirand, 2007) que consubstancia o texto de 

vulgarização científica se apoiasse apenas nos lugares-comuns, não seria 
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possível, a partir dela, levar o leitor leigo a modificar suas representações a 

respeito dos fatos científicos, e a argumentação nesse tipo de texto poderia 

tornar-se meramente tautológica. Por essa razão, no texto de vulgarização 

científica, os argumentos dos quais o sujeito argumentador se vale devem ter 

origem nos lugares-comuns, pois estes são os objetos de acordo primário 

compartilhados pelos leitores “leigos”, mas os lugares próprios das ciências 

serão necessariamente convocados para produzir conhecimentos, o que 

resultará numa argumentação apoiada em dois tipos de lugares: os comuns e 

os próprios. 

Essa característica faz surgir no interior das reportagens de 

vulgarização, conforme as análises a seguir procuram mostrar, um percurso 

argumentativo “científico” e um percurso argumentativo “vulgar”. O científico 

está ligado à lógica da transmissão de saberes, tem sua tópica fundada nos 

lugares próprios das ciências e é a base da explicação midiática; o outro 

desencadeia a identificação do leitor com o texto e produz o acordo de 

confiança entre sujeito argumentador (jornalista ou especialista) e sujeito 

argumentatário (leitor).  

Embora o saber científico seja, quase sempre, convocado na explicação 

midiática como forma de prova (Moirand, 2007, 150 e ss.), não faz muito 

sentido aqui distinguir prova de argumento porque essa distinção pode ser 

entendida como uma possível questão de ponto de vista: considerando os 

actantes da argumentação (propositor, opositor e terceiro), é possível 

concordar com Plantin, quando ele considera que, numa polêmica, o que o 
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Propositor entende como prova, seu Opositor entenderá como litigância ou 

chicana, e o Terceiro verá nisso um argumento (Plantin, 2005, 83 e ss.).  

A lógica, na concepção aristotélica, está ligada ao caráter racional de 

uma argumentação, e por isso, é possível assumir como argumentos lógicos a 

sucessão das idéias científicas que o sujeito argumentador convoca para 

produzir a crença no sujeito argumentatário. É verdade que esse modo de 

entender neutraliza a diferença potencialmente existente entre o argumento e 

a prova, mas, pelas razões indicadas no parágrafo anterior, isso não deve ser 

um problema quando se admite um modelo de análise da argumentação como 

o de Eemeren & Grootendorst.  

Assim sendo, sem considerar aqui a diferença potencialmente existente 

entre argumento e prova, entender-se-á a sucessão dos argumentos 

formulados com base nos lugares próprios das ciências como constituinte do 

percurso argumentativo lógico (ou científico). 

 

III.3.1.1. Texto 1: “Notre mémoire nous trahit... pour notre bien” 

O primeiro texto analisado nesta parte é “Notre mémoire nous trahit... 

pour notre bien”, de autoria de Marie Catherine Mérat e Clara Dufour. Foi 

extraído da revista francesa Science & Vie, edição de junho de 2008, e tem 

seis páginas (três duplas páginas), conforme o mostra a figura a seguir.  
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FIGURA 2: “Notre mémoire nous trahit... pour notre bien” [ANEXO DOC 7-12] 
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Faz parte de um dossiê temático que constitui a matéria principal desse 

número da revista, e é, por isso mesmo, a matéria da capa. O dossiê completo 

apresenta ainda outras duas reportagens, intituladas respectivamente “Notre 

passé invente notre futur” e “Alzheimer: la traque des faux souvenirs”. O tema 

em análise no conjunto das três reportagens do dossiê é a formação da 

memória nos seres humanos e a análise do papel que ela desempenha para a 

evolução da espécie e a vida dos indivíduos. A idéia-chave é que, 

contrariamente ao que os pesquisadores anteriormente supunham, hipóteses 

recentes sugerem que a memória não existiria nos animais – e sobretudo nos 

seres humanos – para fazê-los rememorar experiências passadas 

potencialmente ligadas à sua sobrevivência. As pesquisas apresentadas no 

dossiê procuram mostrar que a memória é resultado da evolução de 

complexos mecanismos cerebrais com função prospectiva, isto é, que dotam 

os animais da capacidade de antecipar reações diante de problemas ou 

situações potencialmente perigosos, que colocariam em risco sua vida e, nos 

seres humanos, a memória ainda está ligada a um mecanismo de auto-

regulação da personalidade.  

A reportagem aqui analisada é a primeira do dossiê sobre memória e 

tem, por isso mesmo, a finalidade de introduzir o tema em discussão. Está 

inserida na rubrica “A la une” da revista na qual sempre se publicam as 

matérias da capa, e não faz parte de nenhuma seção temática fixa ou rubrica 

específica da publicação.  

O texto principal aparece diagramado sobre o fundo branco e é 

complementado por quatro quadros textuais que se destacam pelo fundo azul. 
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Nesses quadros, expandem-se informações tematizadas ao longo da 

reportagem, mas o conteúdo deles não é textualmente ligado ao núcleo 

principal da reportagem, isto é, cada quadro constitui um todo informativo 

completo, à maneira da “retranca” numa reportagem ordinária. Além dos 

quadros, há imagens de caráter ilustrativo: uma composição de fotografias 

antigas desfocadas na abertura da reportagem e outra, na segunda dupla 

página, as quais remetem, evidentemente, ao tema do texto; a fotografia da 

neurocientista Pascale Piolino, uma das referências principais da reportagem; 

imagem artística que representa uma rede neuronal; há também uma imagem 

informativa acoplada a um dos quadros da terceira dupla página; e, 

completando o conjunto das imagens, há um infográfico que resume o texto de 

um dos quadros do rodapé da segunda dupla página. 

A motivação da reportagem, quer dizer, o que parece ter levado a 

revista a publicá-la, é o anúncio, então recente, do resultado de pesquisas de 

neurocientistas e psicólogos franceses, suíços e americanos, algumas das 

quais ainda inéditas nos próprios meios científicos quando da publicação da 

reportagem. Estas, ao concluírem que o papel da memória nos seres humanos 

é bem diferente daquele que se admitia até então, parecem ainda conferir à 

reportagem um caráter de novidade, de sabor bem jornalístico, sublinhado 

pelo texto. A partir dos resultados das pesquisas em que se afirma que, 

mesmo quando a memória parece falhar, ela está, na verdade, ajudando a 

formar nossa personalidade, desencadeia-se no texto o percurso 

argumentativo lógico, que tem início a partir do segundo parágrafo, e esse 

percurso acaba por se revelar o mais longo e detalhado dos três existentes na 
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reportagem, e é por essa razão, em especial, que acabei selecionando-a para 

ilustrá-lo. 

De forma análoga à reportagem sobre o glúten analisada na segunda 

parte, nesta sobre a memória o ponto de partida é também a formulação de 

um núcleo de tensão, argumentativamente encenada, que estabelece desde o 

início a questão argumentativa: o título lança a temática da reportagem de 

forma polêmica, e, aqui, até mesmo linguisticamente marcada pelo não dito 

(explicitado pelo emprego das reticências); nas breves que antecedem o 

primeiro parágrafo, a mesma polêmica se explicita tanto na construção 

hipotético-concessiva (“... si notre mémoire nous joue des tours, ce n’est pas 

par défaillance, mais pour...”) quanto pelo emprego de pontuação enunciativa 

(reticências outra vez, em duas ocorrências, e pontos de exclamação). Essa 

polêmica inicialmente sugerida começa a preparar o terreno para o caminho 

que virá, e, analogamente à reportagem sobre o glúten, criam-se condições 

conflituosas nas quais se estabelece a cena enunciativa, exigindo a mediação 

desse espaço de controvérsia. Do mesmo modo como na reportagem sobre o 

glúten, a controvérsia é discursivamente encenada e desempenha a mesma 

função: é a existência dela que fornece o pano de fundo para justificar a 

reportagem. Em outras palavras, esse início cria as condições pragmáticas de 

disputabilidade que justificam o esforço da argumentação. 

Aqui, a tensão é resultante do conflito que o sujeito-argumentador 

propõe ao confrontar os saberes supostamente apresentados como sendo os 

do leitor (os dos senso comum, marcados lingüisticamente, além disso, pela 

presença da primeira pessoa do plural que, ademais, inclui o próprio sujeito-
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argumentador como partícipe desse universo do senso comum) aos que não 

são partilhados por ele.  

A estratégia inicial é metafórica: o primeiro parágrafo conta uma história 

(uma narrativa completa, classicamente estruturada, com personagens 

definidas, em situação espaço-temporal bem marcada, com complicação, 

conflito, clímax e desenlace) que faz o leitor “rememorar” uma situação que ele 

próprio já pode ter vivido. O sujeito argumentador, nesse início, vale-se da 

modalização alocutiva, pela projeção explícita da segunda pessoa, e faz do 

sujeito-argumentatário personagem central da história que inicia a reportagem: 

“Vous êtes à table avec des amis (...)”; o uso do presente do indicativo, além 

de tudo, faz presentificar as ações da história e tem efeito ilocutório, engajando 

enunciativamente ainda mais o leitor.  

Valendo-nos do modelo de Eemeren & Grootendorst, seria possível 

dizer que a configuração argumentativa tem a seguinte estrutura: a voz do 

Propositor traz à cena argumentativa a idéia de que a memória é valhacouto 

mental das experiências passadas de um indivíduo e este pode confiar nela, 

com a qual o leitor é levado a se identificar; a voz do Opositor se materializa 

na história contada no primeiro parágrafo, que traz a idéia de que não se pode 

confiar na memória como lugar de abrigo mental das experiências passadas; a 

voz do Terceiro – identificada à explicação científica – configura a polêmica, 

segundo a qual não importa se correta ou incorreta, a memória de um 

indivíduo sempre trabalha em favor dele. 

Argumentativamente, a estratégia de iniciar o texto com a história de 

valor metafórico procura estabelecer a adesão do leitor, por identificação (a 
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identificação é o efeito de sentido da história), à idéia de que, havendo de fato 

uma falha de memória (“Pourtant, les autres vous ont donné tort sans 

hésitation...”), invariavelmente, a conseqüência é negativa (“pour un peu, votre 

mémoire vous gâchait la soirée!”). Nem é preciso dizer que essa idéia repousa 

sobre um lugar-comum (aqui, um lugar-comum de qualidade), introduzindo 

uma asserção que será imediatamente descartada no segundo parágrafo, em 

que a polêmica, discursivamente encenada, tornar-se-á explícita: “Car, en 

général, lorsque notre mémoire nous trompe, c’est, paradoxalement, pour 

notre bien. Les chercheurs en sont désormais convaincus (...)”. Ainda aqui, o 

sujeito argumentador faz concessão ao argumentatário, por meio do advérbio 

“paradoxalement”, o qual, do mesmo modo, recoloca a ambos – argumentador 

e argumentatário – do mesmo lado da polêmica, dando extensão discursiva ao 

“nous” que aparece no título da reportagem.   

A partir desse segundo parágrafo, o texto prosseguirá oferecendo ao 

leitor um panorama apresentado como inédito (“Cette vision détonnante de la 

mémoire, nombre d’expériences de psychologie cognitive sont venues l’étayer 

ces dernières années, jusqu’à en faire aujourd’hui un modèle dominant”) sobre 

a compreensão que ele tem da memória – em vez de receptáculo do passado 

(conforme a voz do Propositor), contradizendo o senso comum (dado o lugar-

comum de partida, subjacente), a memória será apresentada como um recurso 

da mente humana que permite estabilizar a personalidade de um indivíduo, 

dando “suporte à nossa identidade”.  

O percurso argumentativo lógico se estabelece a partir do segundo 

parágrafo e, assim, desenvolve-se pelo encadeamento dos argumentos 
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científicos religados uns aos outros e à questão argumentativa, sempre, por 

relações de causa – conseqüência. A estrutura argumentativa desse percurso 

pode ser expressa, então, da seguinte forma (os números entre parênteses 

indicam os pontos chave do percurso):  

 

Fase 1: formulação da questão argumentativa 

(1) (Lugar-comum inicial, que engendra a asserção de partida, 

rejeitada no segundo parágrafo, sustentando a voz actancial do 

propositor) – A memória é o receptáculo das experiências vividas. ! 

(2) (voz do opositor, a qual dá início à controvérsia) – A memória 

falha, e portanto não é confiável como receptáculo das experiências 

vividas. ! (3) (voz do terceiro, colocando em andamento a questão 

argumentativa constituída, e dando início do percurso argumentativo 

lógico) – Mesmo quando falha, a memória funciona em favor do 

indivíduo. 

 

Fase 2: estabelecimento do percurso argumentativo lógico 

Ponto de partida do percurso lógico: (expressando a conclusão das 

pesquisas científicas que serão abordadas deste ponto da reportagem 

em diante): Mesmo quando falha, a memória funciona em favor do 

indivíduo – “Dans le deux cas, le but est le même: conforter notre 

modèle intime d’identité” (fim do quarto parágrafo). 
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(4) Argumento 1: “nous avons tendence à nous rappeler de manière 

beaucoup plus vivace des souvenirs émotionnels positifs” (lugar próprio 

científico sustenta essa asserção: a memória funciona como filtro das 

lembranças). ! (5) Argumento 2, encadeado consecutivamente ao 

Argumento 1: “la mémoire ne se contente pas d’opérer une sélection 

partiale de nos souvenirs: il lui arrive aussi de les déformer allégrement, 

dès lors qu’ils s’éloignent de la représentation actuelle que nous nous 

faisons de nous-mêmes” . ! (6) Argumento 3, também encadeado 

consecutivamente ao argumento 1 (há o retorno ao ponto de partida do 

percurso): “Elle [a memória] a aussi tendance à broder quelque peu, à 

combler les brèches de nos souvenirs fragmentaires avec des 

informations parfois inexactes” – aqui, nesse ponto da argumentação, o 

percurso lógico cruza o percurso patético, com suas duas imagens 

metafóricas, a do bordado e a das lacunas. ! (7) Argumento 4, 

encaixado consecutivamente ao Argumento 3: “Au point d’en devenir 

complètement... faux?” – aqui, há cruzamento com o percurso ético 

(expresso pela modalidade alocutiva dubitativa, representada pela 

questão explícita) e com o percurso patético (suspensão tensiva da 

modalidade alocutiva dubitativa por meio das reticências antes da 

questão). O cruzamento dos três percursos argumentativos nesse ponto 

(o argumento 4) reforça o núcleo de tensão da controvérsia inicial do 

texto, ao retomá-la e intensificá-la (a controvérsia gira em torno da 

função da memória para os seres humanos). Esse cruzamento provoca 

ruptura do percurso lógico nesse ponto do texto.  
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Fase 3: Refacimento do percurso lógico, com base em novo ponto de partida e 

novos argumentos. 

(8) Retomada da argumentação, com novo ponto de partida: “Tout le 

monde ne fabrique pas des faux souvenirs. Cela dépend notamment 

des capacités d’imagerie mentale de chacun. Les individus chez qui 

elles sont importantes ont plus de mal à faire la part des choses entre 

ce qu’ils ont imaginé et ce qu’ils ont vécu”. Aqui, o percurso lógico se 

desdobra, porque o sujeito argumentador coloca em confronto dois 

pontos de vista, ambos cientificamente sustentados, que procuram 

explicar o problema das falsas lembranças e sua relação com a função 

psíquica da memória. O sujeito argumentatário é levado a percorrê-los 

paralelamente:  

(8) ! (9) Desdobramento 1 – “Certains chercheurs (...) en doutent 

[duvidam de que as lembranças inventadas tenham função psíquica] et 

considèrent les faux souvenirs comme le fruit d’une erreur mnésique”. 

(8) ! (10) Desdobramento 2 – “C’est une grave erreur que de croire ça 

[acreditar que as falsas lembranças são inúteis] (...) Certes, les faux 

souvenirs sont le produit d’une erreur mnésique, mais ils ont aussi une 

composante psychoaffective”. A introdução de um novo (e derradeiro) 

argumento reforça o desdobramento 2, prolongando-o.  

(10) ! (11) Argumento final, encaixado no desdobramento 2 do 

percurso argumentativo lógico refeito: “Les fabulations, et les faux 

souvenirs de façon générale, ont clairement un aspect motivationnel, 
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celui d’aider le “soi” à garder une cohérence”. Esse encaixamento final 

conduz o sujeito argumentatário à conclusão, que reforça o ponto de 

vista do terceiro, ao qual o sujeito argumentador, enfim, manifesta 

adesão, no término da estrutura argumentativa: “on sait désormais que 

le travestissement du passé, loin d’être un “manquement” à notre 

identité, permet au contraire de tisser un lien essentiel entre notre “moi 

d’hier” et notre “moi d’aujourd’hui” (...) notre mémoire autobiografique – 

nos souvenirs, infidèles au réel, impregnés de fiction – est tout aussi 

essentielle à notre “moi de demain”.  

 

Nessa reportagem, dominada pelo percurso lógico, a mise en scène dos 

pontos de vista (Propositor, Opositor e Terceiro) tem por função principal criar 

condições jornalísticas de posição do tema científico e, por essa razão, a 

controvérsia que sustenta a visada argumentativa da reportagem poderia se 

enfraquecer, se não fossem os elementos do peritexto, principalmente os 

quadros textuais que expandem a controvérsia, trazendo ao tecido 

argumentativo questões que a reforçam. E, nesse sentido, é possível dizer que 

os dois quadros das duas últimas páginas da reportagem aportam mais carga 

tensiva do que os das páginas precedentes: o quadro intitulado “Le scandale 

des faux souvenirs” coloca o problema das falsas lembranças sob outra 

perspectiva que não a que domina o percurso lógico da reportagem. O mesmo 

acontece com o quadro “L’homme qui réapprenait sa vie par coeur”. Essa 

estratégia reforça cada um dos pontos de vista controversos e, assim, deixa 



!&("
"

" "

menos à mostra do leitor o funcionamento quase estritamente jornalístico da 

armação argumentativa da reportagem. 

Em suma, ao opor os supostos saberes do senso comum ao 

conhecimento científico oriundo das novas pesquisas, o jornalista fabrica uma 

controvérsia que garante as condições pragmáticas de disputabilidade 

necessárias à existência da argumentação. Fazendo isso, ele abre caminho 

para a explicação sobre as funções psíquicas da memória. Essas explicações 

são representadas no texto por meio de um percurso argumentativo lógico, 

que concatena entre si as informações científicas oriundas das pesquisas. 

 

III.3.1.2. Texto 2: “A pílula da inteligência”  

O segundo texto em análise é a reportagem “A pílula da Inteligência”, 

de autoria de Salvador Nogueira, publicada pela revista Superinteressante, 

edição de novembro de 2009 (DOC 3 – Anexos). A reportagem também é a 

matéria de capa da revista, distribuindo-se ao longo de dez páginas, conforme 

mostra a figura a seguir.  

FIGURA 3: “A pílula da inteligência” [ANEXO DOC 13-22] 
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De forma semelhante à reportagem de Science & Vie, a configuração 

do texto é tipicamente jornalística, com ilustração abundante, fotografias e 

infográficos distribuídos no espaço gráfico ao longo das dez páginas. Em vez 

de quadros textuais, que expandem certos tópicos do texto, nesta reportagem 

de Superinteressante a expansão fica assegurada por um relato em forma de 

diário, com o testemunho de um dos co-autores da matéria, que também 

funciona como ilustração, reforçando os exemplos citados no interior da 

própria reportagem.  

A reportagem é dominada pelo percurso lógico, o que a aproxima da de 

Science & Vie, mas o percurso patético tem um importante peso no esquema 

argumentativo geral, e isso marca uma diferença entre esta reportagem e a da 

revista francesa. Como decorrência desse fato, percebe-se uma diversidade 

estilística entre as duas reportagens, a qual tem certamente relação com a 

representação do leitor que cada uma das revistas faz. A linguagem de 

Superinteressante adota um registro de linguagem e alguns recursos lexicais 
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cujo efeito de sentido é uma aproximação com a linguagem supostamente 

empregada pelo leitor alvo da revista. Uma vez que o possível efeito 

argumentativo dessa estratégia, a construção da empatia pela reportagem, 

com diminuição da distância e a maior adesão do sujeito argumentatário à 

explicação tem mais relação com o percurso patético do que com o percurso 

lógico aqui em análise, deixo a análise dessa característica, por ora, em 

suspenso, para retomá-la adiante (cf. item III.3.2.1).  

O que parace motivar a publicação desta reportagem sobre “a pílula da 

inteligência” pode ser a controvérsia gerada por um manifesto conjuntamente 

assinado por cientistas britânicos e americanos pedindo às autoridades 

sanitárias de seus países que considerem liberar a comercialização de 

medicamentos, destinados a tratar certas desordens neurológicas e 

psiquiátricas, mas cujo efeito, em indivíduos saudáveis, não afetados por 

essas doenças, é aumentar a capacidade de concentração e de raciocínio.  

A controvérsia é o ponto de partida para a construção da polêmica que 

desencadeia o movimento dos percursos argumentativos representados no fio 

do texto. Há dois pontos de vista que se opõem: (i) aquele representado pelas 

autoridades sanitárias, que consubstancia o status quo da comercialização dos 

medicamentos referidos, prevendo sua venda apenas em determinados casos 

nos quais têm efeitos comprovadamente ligados à melhora de uma patologia 

neurológica ou psiquiátrica – esse ponto de vista representa a voz do 

Propositor; (ii) aquele representado pelos cientistas que assinam o manifesto 

solicitando a liberação das substâncias indicadas também para indivíduos 

saudáveis – esse ponto de vista representa a voz do Opositor. 
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Diante desse espaço constituído pela controvérsia, a voz do Terceiro é 

aquela assumida pela revista: o sujeito argumentador constituído no texto vai 

procurar mostrar que, se é verdade que essas substâncias têm efeitos 

positivos sobre a concentração e o raciocínio em pessoas saudáveis, podem, 

no entanto, apresentar efeitos colaterais indesejáveis que podem ser mais 

nefastos do que os possíveis benefícios. Aparentemente, esse ponto de vista 

do Terceiro poderia sugerir uma aderência ao ponto de vista do Propositor. 

Mas não é o que acontece. A voz do Terceiro, assumida pelo sujeito 

argumentador, nesta reportagem de Superinteressante, de forma idêntica à da 

reportagem da revista Science & Vie, vale-se da polêmica para explicar aos 

leitores a origem da busca por essas substâncias que potencializam a ação do 

cérebro e, ao mesmo tempo, desvendar seu mecanismo de funcionamento e 

os efeitos que produzem, os quais, supostamente, podem aumentar a 

inteligência. Em outras palavras, a argumentação nesse caso é também um 

recurso discursivo empregado pelo jornalista para dar forma e relevo à 

explicação midiática que percorre toda a reportagem.  

Para introduzir as explicações, o sujeito argumentador propõe três 

breves depoimentos de pessoas que teriam feito uso dos medicamentos 

referidos não para tratar distúrbios neurológicos ou psiquiátricos estabelecidos, 

mas sim para melhorar o desempenho em provas e exames vestibulares e 

concursos públicos.  

Um lugar-comum é também o ponto de partida do sujeito argumentador, 

como fonte primária de sua argumentação: coloca-se em cena a idéia de que a 

humanidade sempre fez uso de substâncias químicas para melhorar o estado 
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mental e o desempenho do cérebro, mesmo sem estar doente: “(...) ‘Essas 

drogas deveriam ser encaradas da mesma forma: são coisas que a nossa 

espécie inventou para melhorar a si mesma’, afirmam os cientistas.” (segunda 

página da reportagem).  

Ao contrário da reportagem de Science & Vie, há uma longa digressão 

antes de se estabelecer a questão polêmica – o lugar-comum é ponto de 

partida para quase duas páginas de explicações sobre a origem do interesse 

dos cientistas por drogas que potencializam a função cognitiva do cérebro, e 

tem-se a impressão de que o sujeito argumentador apóia o ponto de vista do 

Opositor. Isso ocorre nas páginas numeradas 64 e 65 da reportagem. 

Somente ao final da página 65, a questão argumentativa é claramente 

formulada, com a rejeição do lugar-comum de partida e estabelecimento da 

polêmica, que plasma a voz do Terceiro actante assumida pelo sujeito 

argumentador, por meio de uma série de perguntas diretamente dirigidas ao 

sujeito argumentatário, todas de efeito retórico. O ponto de vista do Terceiro 

actante, assumido pela revista, é introduzido pela expressão concessiva 

“apesar de”, que marca o desacordo entre o terceiro actante e o propositor e o 

opositor: “Apesar de todo esse entusiasmo – ou exatamente por causa dele –, 

você deve estar se fazendo algumas perguntas”. Isso cria as condições de 

disputabilidade que justificam a existência da argumentação.  

A partir desse ponto, tem início o percurso argumentativo lógico do 

texto, que pode ser sumarizado conforme se descreve a seguir:  
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(1) Questão argumentativa (ponto de partida) ! (2) Argumento 1 – a 

humanidade sempre buscou ampliar suas capacidades cognitivas pela 

ingesta de substâncias, com graus variáveis de sucesso (cruzamento 

do percurso lógico com o percurso ético).  

O argumento 1 dá origem a três desdobramentos argumentativos, que 

o sujeito argumentatário é levado a percorrer:  

(2) ! (3) Argumento 1 – substâncias de consumo social ou recreativo, 

como tabaco e café, têm sido percebidas como estimulantes da função 

cognitiva e passam a ser amplamente usadas. 

(2) ! (4) Argumento 3 – a melhora cognitiva pode ocorrer como efeito 

colateral descoberto por acaso, decorrente do uso de certos 

medicamentos para tratar doenças neurológicas ou psiquiátricas. 

(2) ! (5) Argumento 4 – a melhora cognitiva é buscada em 

experimentos com drogas especificamente desenvolvidas para tal fim.  

Esses três argumentos convergem para o mesmo ponto, conforme o 

seguinte esquema: 

(2) ! [(3)//(4)//(5)] ! (6)  

(6) representa um novo argumento, o Argumento 5 – todas as 

substâncias utilizadas para aumentar o desempenho do cérebro têm 

efeitos colaterais mais ou menos perigosos. O argumento 5 encerra o 

percurso lógico e reconduz o sujeito argumentatário à questão 

argumentativa. 
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Há uma diferença marcante entre a reportagem de Superineteressante 

e a de Science & Vie no que diz respeito à organização textual do percurso 

lógico: na reportagem francesa, o percurso lógico, dominante, se distribui 

linearmente com apenas um ponto de ruptura, no encontro com o percurso 

ético; na reportagem de Superinteressante, embora o percurso lógico se 

desenrole de maneira também linear e, ainda, sem retorno ao ponto de partida 

da argumentação em nenhum momento, ele é entrecortado, em diversos 

pontos, por elementos do percurso ético e, até mesmo, por referências 

metatextuais, quer dizer, que rementem o leitor a elementos peritextuais 

presentes na reportagem e trechos específicos do próprio texto principal. Os 

elementos do percurso ético têm uma característica específica: recurso à 

narrativa e ao relato para introduzir argumentos éticos, suspendendo 

provisoriamente o fio argumentativo lógico do texto.  

De todo modo, apesar dessa diferença, o mesmo esquema geral 

argumentativo dá forma ao percurso lógico nas duas reportagens: a partir do 

estabelecimento da questão argumentativa, o sujeito argumentatário percorre 

um caminho que se desdobra em determinado ponto para, ao final, convergir 

para a questão argumentativa reforçando o ponto de vista expresso pela voz 

do Terceiro actante, e assumido pelo sujeito argumentador. Do mesmo modo, 

é um lugar-comum de partida que desencadeia esse percurso lógico e garante 

as condições pragmáticas de disputabilidade necessárias à argumentação. 

Esta se torna um recurso discursivo que abre espaço para a existência da 

explicação do tema científico, a partir de objetos de acordo de natureza não 

científica.  
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III.3.1.3. Texto 3: “Espelhos na mente” 

O terceiro texto apresentado aqui, “Espelhos na mente”, de autoria de 

Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese, foi publicado na 

edição número 40, de julho de 2010, de Scientific American Brasil. Esse texto 

nos servirá de contraponto à reportagem de Science & Vie e à de 

Superinteressante, devido ao caráter fracamente argumentativo que ele 

manifesta, o que o coloca no limite entre a vulgarização científica e a 

comunicação científica intrapares. 

 

FIGURA 4: “Espelhos da mente” [ANEXO DOC 23-30] 
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O número da revista é temático, e traz um conjunto de reportagens, 

artigos, notícias e ensaios sobre neurociências. “Espelhos da mente”, pelas 
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características da superfície textual, poderia ser considerada uma reportagem 

jornalística bem típica. Ao longo de oito páginas, alternam-se elementos 

peri/paratextuais com o texto principal da reportagem. Diferentemente da 

reportagem de Science & Vie anteriormente analisada, não há aqui quadros 

textuais complementares: os elementos à volta do texto têm natureza 

sobretudo infográfica e ilustrativa, e alguns resumem informações chave das 

páginas.  

O tema central é o funcionamento de um conjunto de neurônios 

existentes no cérebro dos mamíferos, denominados “neurônios espelho”. Em 

linhas gerais, a reportagem compara a função desses neurônios em diferentes 

animais e descreve os mecanismos pelos quais são ativados e o papel 

cognitivo e comportamental que desempenham, principalmente, nos seres 

humanos.  

O modo de abordagem inicial do assunto é semelhante ao da 

reportagem de Science & Vie: uma narrativa introduz por meio de um exemplo 

de uma situação quotidiana o tema. Mas as semelhanças acabam aí. Neste 

caso, ao contrário do de Science & Vie, sem implicação explícita direta do 

leitor: descreve-se a facilidade com que um indivíduo consegue prever e 

compreender as ações do outro, pela observação do que o outro faz.  

Em seguida à brevíssima introdução, o texto apresenta uma possível 

interpretação científica para o problema, colocada de forma que permite ao 

leitor de pronto identificá-la como plausível. Mas não se trata aqui de uma 

argumentação que parte de um possível lugar-comum de partida, e sim de 

uma informação decorrente do âmbito científico: “Há pouco mais de uma 
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década, a maior parte dos neurocientistas atribuiria o entendimento da ação 

(...)”.  

Imediatamente depois, inicia-se a exposição do entendimento que a 

pesquisa mais recente em neurociência faz a respeito da situação quotidiana 

apresentada na introdução do tema. Não há aqui a construção de uma 

controvérsia, ainda que discursivamente encenada, e as condições 

pragmáticas de disputabilidade não se configuram discursivamente. Opõe-se 

uma possível explicação que os neurocientistas fariam sobre o problema, 

apresentada anos atrás, à explicação que os neurocientistas dão atualmente 

sobre a mesma questão. O texto não põe em cena, em momento algum, os 

saberes vulgares. Parte-se do saber científico de outrora para se reconstruir a 

explicação baseada nos avanços e teorias científicos.   

Isso faz com que haja neste texto uma marcada diferença em relação à 

reportagem francesa (e é por essa razão que acabei selecionando-a para a 

análise): de partida, rejeita-se a controvérsia, e não se configuram as 

condições argumentativas que engendrariam a polêmica. Não há referências 

nem envolvimento enunciativo do leitor, e não se constitui um sujeito 

argumentatário explícito. Não há, tampouco, uma tentativa de encenar a 

controvérsia pela convocação das três vozes conflitantes que estabeleceriam 

uma questão argumentativa. O resultado: em vez da polêmica, há uma 

explicação que tende a ser descritiva. O “nós” assumido desde o início refere-

se exclusivamente ao locutor, que se identifica como a instância autoral do 

texto e adere totalmente à voz do enunciador discursivamente projetado. Pela 

ausência de disputabilidade, o locutor não se configura como sujeito 
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argumentador. Embora o início do texto sugerisse uma possível encenação 

argumentativa dialogal, a adesão do locutor à voz enunciativa principal da 

reportagem e a ausência de polêmica tecnicamente anula a possibilidade de 

controvérsia, e, por conseguinte, o nível de encenação argumentativa é 

praticamente nulo. 

Há um percurso lógico no texto, mas ele não é fortemente 

argumentativo, já que não se estabeleceram as condições de disputabilidade 

necessárias à encenação de um espaço discursivo de controvérsia; trata-se, 

antes, de um percurso linear de explicação sobre os neurônios espelho que 

resulta em um típico relato de experiência, com evidente predomínio da 

descrição sobre a argumentação, mais próximo de uma uma comunicação 

científica intrapares do que de uma reportagem de vulgarização científica. Do 

mesmo modo, sem apelo à controvérsia (ainda que ela fosse apenas 

encenada), não há a argumentação necessária a que a explicação existente 

adquirisse o caráter de explicação midiática. 

 

III.3.2. O percurso ético (ou vulgar) 

O epíteto “ético”, aqui, poderá parecer abusivo, porque está 

evidentemente relacionado com a noção de ethos. Na Retórica de Aristóteles, 

o ethos é a imagem que o orador projeta de si mesmo em seu discurso e está 

ligada à expectativa que ele quer criar no auditório com relação a si próprio. 

Tem estreito vínculo, por conseguinte, com a confiança que ele quer despertar 

no auditório, e por isso mesmo, diz-se que, na trilogia aristotélica dos meios de 

prova, o ethos é a prova de confiança (Amossy, 1999). Nas ciências da 
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linguagem, em especial a análise do discurso e a pragmática, muitas vezes 

essa noção de ethos derivada dos estudos de Aristóteles tem sido retomada e 

reinventada, mas a idéia que me interessa reter aqui é, com efeito, a de 

Aristóteles.  

O epíteto, no entanto, não é de todo abusivo. A seleção dos lugares-

comuns que permitem ao sujeito argumentador-jornalista entabular sua 

argumentação e, a partir deles, construir junto ao sujeito argumentatário-leitor 

as explicações sobre o tema científico sobre o qual deve tratar é uma forma de 

aproximar o universo da ciência daquele do leitor leigo e, ao mesmo tempo, 

criar junto a esse leitor uma imagem confiável – o jornalista é visto como 

alguém que “fala a mesma língua” do leitor e, por isso, merece-lhe a confiança. 

Por essa razão, o percurso ético tem natureza vulgar, isto é, os argumentos 

que lhe dão forma baseiam-se exclusivamente em lugares-comuns e não nos 

lugares próprios das ciências, diferentemente dos argumentos do percurso 

lógico, que até podem ser desencadeados por um lugar-comum de partida, 

mas são sustentadas pelas explicações científicas. Seu caráter nas 

reportagens de vulgarização é central, porque, como visto anteriormente, a 

explicação midiática não pode levar em conta um universo de conceitos alheio 

ao do leitor, sob pena de fazer falhar o processo discursivo da vulgarização (cf. 

os itens II.2.3.1 e III.3.1.3). 

O encadeamento de argumentos que geram, para o sujeito 

argumentatário-leitor, a imagem confiável do sujeito-argumentador-jornalista 

engendra o percurso argumentativo ético (ou vulgar) na reportagem de 

vulgarização científica. 
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III.3.2.1. Texto 4: “Ces jardins qu’on n’arrose (presque) jamais” 

Fugindo um pouco das reportagens longas e principais das respectivas 

publicações, o quarto texto escolhido nessa série de análises, e o primeiro 

referente ao percurso ético, é uma curta reportagem publicada na revista 

francesa Ça m’intéresse, “Ces jardins qu’on n’arrose (presque) jamais” (DOC 5 

– Anexos), de autoria de Denis Blanchot, no número de agosto de 2008. Ao 

longo de três páginas ricamente ilustradas, conforme o indica a figura a seguir, 

essa reportagem tem um percurso ético que se sobrepõe ao lógico na 

construção dos argumentos. 

 

FIGURA 5: “Ces jardins qu’on n’arrose (presque) jamais” [ANEXO DOC 31-33] 
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O assunto da reportagem está ligado à botânica – trata-se da 

concepção e manutenção dos jardins ornamentais em áreas de pouca 

pluviosidade. Neste caso, como elemento do peritexto, destaca-se a série de 

fotografias de plantas e dos jardins, com forte carga informativa – cada 

fotografia se faz acompanhar de uma legenda que esclarece as condições 

ideais de cultivo das plantas retratadas. O liame entre todas elas, 

insistentemente apresentado pela revista, é o fato de poderem crescer em solo 

com poucos nutrientes de base e exigirem um grau mínimo de irrigação e 

umidade.  

A força argumentativa das imagens se configura pela relação estreita 

que o sujeito-argumentador estabelece entre a falta de água e a exuberância 

visual dos vegetais retratada nas imagens, os quais são capazes de crescer 

em ambientes secos. Não se trata, portando, de imagens meramente 

ilustrativas, mas que apóiam a argumentação expressa discursivamente no 
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texto da reportagem. A solidariedade entre texto verbal e imagens se faz notar, 

também, na disposição que aquele tem no papel: à maneira de dupla página, 

comparativamente, o espaço ocupado pelas fotografias domina a superfície 

gráfica das páginas, transformando as imagens em elementos de leitura 

principal e obrigatória.  

Nas três páginas, o texto procura explicar ao leitor as possíveis 

vantagens de abolir o uso de espécies vegetais consumidoras de grandes 

quantidades de água, em proveito daquelas capazes de resistir a longos 

períodos de seca.  

Nas breves que antecedem o primeiro parágrafo e dão início ao texto, 

explicita-se, de partida, a rejeição à idéia de que a manutenção de belos 

jardins é exigente em termos de recursos hídricos disponíveis à irrigação das 

plantas. O movimento argumentativo parte, desta forma, da rejeição de um 

lugar-comum que não é explicitado, mas fica subentendido pela pergunta que 

abre o texto: “La sécheresse chronique s’intalle dans nos contrées? Pas de 

panique: les jardiniers ont trouvé la solution!”. O fato de se afirmar que “les 

jardiniers ont trouvé la solution” reforça a idéia assumida como lugar-comum, 

de que a falta de água é um problema para os jardins, e, embora essa idéia 

não seja explicitada, resta como elemento argumentativo subentendido.  

Na seqüência do texto, o assunto será dominado pela possibilidade de 

se cultivar um jardim exuberante escolhendo espécies capazes de resistir às 

condições naturais das regiões secas, dispensando a irrigação, e essa é a 

proposição de partida que engendra a questão argumentativa: “L’idée? 
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Revenir à des jardins adaptes aux conditions naturelles. Le contraire d’une 

austérité ingrate.” 

A controvérsia é fortemente engendrada nesta reportagem, porque o 

sujeito argumentador provoca uma inversão do lugar-comum de partida: ele 

assume que a falta de água – sempre associada à inexistência de vida 

abundante – pode ser, em verdade, uma vantagem (“un atout” – nas breves) e 

não um inconveniente para a criação e manutenção de “jardins originaux”.  

Apesar disso, todo o peso argumentativo lógico da reportagem se 

esgota nessa polêmica inicialmente formulada. O percurso argumentativo 

lógico é sustentado por um único argumento, enunciado já nas breves: “Il suffit 

de laisser la nature aux commandes en repectant sols et climats”. Esse único 

argumento é retomado muitas vezes ao longo do texto, por meio da 

exemplificação: a mesma idéia é exemplificada várias vezes, seja por meio de 

dados (“En dix ans, dans un Luberon sounis à restrictions d’été systématiques, 

les ruisseaux sont passés de 80 journées à sec à 200 en moyene (...)”), ou da 

convocação da fala dos especialistas (“ ‘La pluie manque maintenant l’hiver, le 

printemps et l’automne’ précise Jocelyn van Riemsdijk. ‘Il faut à présent gérer 

les ressources, économiser l’eau et apprendre à la réutiliser’.”). O corolário 

dessa estratégia é a definição de um passo a passo para se contruir um jardim 

sem (grande) quantidade de água.  

Resta garantir que os argumentos de natureza ética construam a 

confiança necessária para que o sujeito argumentatário acredite ser possível, 

de fato, construir um jardim sem que se utilize irrigação ou o emprego de 

sistemas artificiais de distribuição de água. Tais argumentos vêm, 
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principalmente, de todas as imagens que figuram no peritexto, fazendo com 

que a solidariedade entre os elementos icônicos e verbais se estabeleça como 

estratégia argumentativa de base. Como os elementos verbais são os 

exemplos do percurso lógico, o percurso argumentativo ético das imagens está 

fortemente ancorado no percurso lógico. A confiança também tem elementos 

de natureza patética, neste caso, porque as imagens fotográficas são 

constitutivamente figurativas, mobilizando as emoções do sujeito 

argumentário. O resultado é a sobreposição do percurso ético ao patético, e a 

presença de informações propriamente científicas (lugares próprios das 

ciências) é reduzida. 

Os elementos de natureza linguística têm, nesse percurso ético, função 

primordial. A começar pelo título, que exibe um advérbio com forte carga 

semântica estrategicamente colocado entre parênteses (“(presque)”), 

responsável por toda a orientação argumentativa da reportagem. Aqui, à 

maneira das orientações argumentativas de Ducrot & Anscombre, é notável a 

solidariedade entre os elementos linguísticos e discursivos na construção dos 

percursos argumentativos da reportagem. A pontuação enunciativa, sobretudo 

o emprego das aspas e das reticências, como em: “C’est un paradoxe, mais un 

jardin “sec” repose d’abord sur une bonne évacuation... de l’eau”, sobrepõe-se 

à retomada dos referentes ligados ao lugar-comum de base, e acentuam, a 

cada emprego, sua presença no fio argumentativo da reportagem.  

A adjetivação, tanto em forma de epíteto, quando aposição ou atributo, 

aplicada nas breves e em todo o texto, a começar pelo “originaux”, e seguida 

por inúmeros outros adjetivos, tem sabor subjetivante. Exemplos:  
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• “formelle” em: “La presidente de la branche lalnguedocienne de la 

Mediterranean Garden Society est formelle”; 

• “sec” (entre aspas no texto) em: “Mais les cistes, sauges et 

teucriums ont pris Le relais dans son jardin désormais ‘sec’.” 

• “ingrate” em: “Le contraire d’une austérité ingrate” 

Não se trata de adjetivos objetivos, e sim avaliativos, que projetam a 

voz avaliativa do sujeito argumentador, funcionando como termos lingüísticos 

de modalização.  

Ao final, retomando o mesmo lugar-comum e, por assim dizer, a 

controvérsia que dá origem, discursivamente, à reportagem, o sujeito-

argumentador faz um formidável renversement argumentativo ao encerrar o 

texto de forma irônica, o que confirma a solidariedade entre os elementos 

éticos e patéticos no esquema argumentativo: “Un arrosage “de sauvegarde” 

sera nécessaire en cas de sécheresse extrême. Il est possible de faire mieux... 

en se tournant vers les plantes de désert comme les cactus”. Nesse caso 

também, os elementos linguísticos inscritos (aspas, reticências, emprego da 

modalização delocutiva da possibilidade) amparam a orientação argumentativa 

anunciada pelo “presque” do título.  

O exemplo dessa reportagem ilustra a forma de manifestação do 

percurso argumentativo ético em todas as reportagens de vulgarização 

científica do corpus. Ele não tem existência autônoma, como o percurso lógico 

definido pelas informações e explicações científicas que dão sustentação às 

explicações midiáticas que percorrem as reportagens de vulgarização do 

começo ao fim. No entanto, ele projeta no texto uma imagem do sujeito 
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argumentador, que se traduz, sobretudo, por elementos lingüísticos 

modalizantes.  

No texto de Superinteressante já analisado, por exemplo, o percurso 

ético entrecorta o lógico nas inúmeras anedotas narrativamente encaixadas 

em meio ao percurso lógico dos argumentos de base científica, nos quais a 

acumulação de elementos subjetivantes é especialmente notável. Como o 

encaixamento desses elementos éticos se dá pelo cruzamento com a 

argumentação lógica definida no percurso lógico, o que caracteriza a 

argumentação na reportagem de vulgarização científica – por oposição, por 

exemplo, à argumentação em comunicações científicas primárias, como o 

artigo científico ou o paper (Coracini, 2001, 41 e ss.) – é uma estrutura não 

linear: o percurso lógico sofre rupturas, o sujeito argumentador retoma o lugar-

comum de partida, reconduz à controvérsia, oferece ao sujeito argumentatário 

uma gama de explicações divergentes sobre o mesmo fenômeno – o que dá  

característica labiríntica a essa estrutura argumentativa.  

 

III.3.3. O percurso patético – da alexitimia das ciências à empatia 

persuasiva das reportagens de vulgarização 

O último dos percursos argumentativos considerado aqui é este que 

será chamado de percurso patético.  

Nos comentários dos textos 1 a 4, analisados, já se avançou um pouco 

sobre o percurso patético, mas a partir daqui se tecem comentários mais 

específicos sobre ele e seu funcionamento nos textos de vulgarização 

científica.  
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Esse é o percurso mais difícil de ser abordado, por algumas razões. Em 

primeiro lugar, não é possível observar diretamente as emoções e descrevê-

las objetivamente, porque elas derivam de um processo subjetivo interno aos 

sujeitos, seja o argumentador ou o argumentatário. Isso faz com que o pathos 

consubstancie-se, na trilogia aristotélica, na prova menos objetiva de todas.  

Em segundo lugar, o problema envolvido no pathos está intimamente 

ligado à sua própria natureza: como as emoções têm caráter essencialmente 

subjetivo, não é possível analisá-las diretamente, senão pelo(s) resultado(s) 

que provocam nos sujeitos. Por essa razão, os mecanismos lingüísticos e 

discursivos envolvidos no pathos não são fáceis de ser identificados ou 

descritos. 

Em terceiro lugar, a natureza das emoções é definida pela 

individualização, quer dizer, o mesmo objeto textual – seja uma canção, um 

romance, um poema, uma reportagem, um manual de instruções, entre outros 

– poderá despertar emoções diferentes em sujeitos diferentes. Um texto que 

faz chorar um indivíduo poderá não provocar nenhuma reação a outro, e as 

explicações (lingüísticas e discursivas) para esse fato sempre têm sempre 

implicadas questões ligadas ao psicologismo, dificilmente observáveis.  

Alguns estudiosos da Retórica, no eixo da produção dos textos e dos 

discursos, fazem “recomendações” para a produção de emoções no(s) 

outro(s). De Quintiliano a Lausberg, há um conjunto, até curioso, de indicações 

de técnicas que o orador pode pôr em andamento para obter a adesão 

emocional do auditório. Lausberg menciona desde a emoção explícita do 

próprio sujeito argumentador (por exemplo, “mostrar-se emocionado”  
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enquanto profere seu discurso) até o uso de elementos materais (mostrar a 

arma do crime, diante de um júri que deve decidir pela condenação ou 

absolvição do réu), entre outros (Lausberg, 1982). Se levarmos em conta as 

descobertas recentes das neurociências, o primeiro exemplo – mostrar-se 

emocionado diante da audiência – faria desencadear a atividade de neurônios 

espelho e poderia, efetivamente, levar a audiência à identificação empática 

com o orador (Lima, 2009, 14 e ss.). É verdade que a pesquisa lingüística em 

argumentação tem avançado no sentido de incorporar descobertas recentes 

de campos científicos diversos. Quando se fala aqui em empatia e alexitimia 

pode-se perceber que a pesquisa em argumentação começa a levar em conta 

questões de ordem psíquica e neurológica. A alexitimia, por exemplo, é o 

nome que se dá – originalmente – a um distúrbio psicossomático no qual um 

indivíduo é incapaz de verbalizar a percepção das emoções e, recentemente, 

esse termo tem sido introduzido nos estudos de argumentação exatamente 

para descrever uma abordagem analítica na qual se nega ou se escamoteia a 

influência patética na argumentação (Plantin, 2005, 80 e ss.).  

Em todo caso, mesmo com alguns avanços nesse sentido, os estudos 

de argumentação – pelo que tenho podido perceber das leituras decorrentes 

da elaboração desta tese – parecem não ter ainda atingido um grau mais 

elaborado de interdisciplinaridade e, para fazer uma correlação entre empatia 

(no âmbito da argumentação) e a atividade de estruturas cerebrais como os 

neurônios espelho, será possivelmente necessário que os estudiosos de 

argumentação e linguagem incorporem mais intensamente os achados mais 

recentes de áreas do conhecimento como as neurociências.  
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A despeito disso, admitindo que o sujeito é sempre a sede das 

emoções, observando nos textos de vulgarização científica as características 

subjetivantes, é possível, ainda assim, detectar um percurso argumentativo 

que procura implicar a subjetividade do sujeito argumentatário, e é esse 

percurso que está aqui a ser chamado de percurso argumentativo patético. 

Nesse caso, a análise dos textos de vulgarização empreendida revela uma 

tendência geral à empatia, por meio de uma solidariendade entre o ético e o 

patético. Se no ético o sujeito argumentador busca projetar uma imagem de si 

mesmo para estabelecer a confiança com o sujeito argumentatário, e para isso 

mobiliza recursos como os analisados a propósito da reportagem de Ça 

m’intéresse, no patético buscará envolver o argumentatário projetando uma 

imagem com este se identifique, mesmo que isso resulte numa forma de 

encenação enunciativa do tipo já analisado a propósito da reportagem sobre o 

glúten. Essa projeção enunciativa de natureza alocutiva pode despertar a 

adesão do sujeito argumentatário às teses e aos argumentos logicamente 

formulados, expressos pelo percurso argumentativo lógico, por meio de 

identificação empática do argumentatário com a imagem que o sujeito 

argumentador projeta dele no texto.  

Nesses aspectos, o texto de vulgarização se distingue claramente do 

texto científico primário, porque tenderia a despertar a adesão por meio da 

confiança e da empatia, e não essencialmente pelas relações argumentativas 

lógicas tecidas pelo sujeito argumentador a partir dos argumentos científicos.  

Por essas razões, o percurso patético acaba sendo indissociável do 

percurso ético, embora podendo estar manifesto por outros recursos de 
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linguagem, e o texto de vulgarização configura o pathos quando o sujeito 

argumentador procura construir uma imagem do sujeito argumentatário mais 

empática (quer dizer, mais subjetiva e, portanto, receptiva às emoções) do que 

alexitímica (mais objetiva e, por conseguinte, menos capaz de provocar 

identificação patética do sujeito argumentatário).  

 

III.3.2.1. O pathos e a imagem do sujeito argumentatário 

Nos quatro textos analisados nesta terceira parte, algumas estratégias 

lingüísticas e discursivas ligadas ao movimento argumentativo de buscar a 

confiança do sujeito argumentatário acabam desencadeando, no interior do 

percurso ético existente, um percurso patético e, juntos, os três percursos 

argumentativos, sobrepondo-se e cruzando-se, constroem o esquema 

argumentativo desses textos. Com exceção da reportagem 3 (“Espelhos da 

mente”), que não tem um percurso ético fortemente marcado no texto, nos 

outros três, como as estratégias éticas são semelhantes entre si – o recurso à 

figurativização que, no texto 4, ganha enorme força devido à extensa utilização 

de recursos icônico-verbais, e a projeção enunciativa explícita do sujeito 

argumentador no texto –, o percurso patético a elas acoplado é aqui analisado 

em um só item.  

No texto 3, a estratégia ética é dada, especialmente, pela convocação 

da fala dos especialistas e dos próprios autores do texto, os quais, assumindo-

se também como “especialistas”, projetam-se explicitamente como “nós”. Em 

outras palavras: o percurso ético é, nessa reportagem de Scientific American 
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Brasil, derivado do percurso lógico, de onde emana a voz enunciativa – vale 

dizer, o sujeito argumentador – que percorre a exposição do começo ao fim.  

O principal elemento patético presente nas reportagens 1 (de Science & 

Vie), 2 (de Superinteressante) e 4 (de Ça m’intéresse), a exemplo do que 

ocorre em todas as reportagens de vulgarização do corpus, é a interlocução 

direta com o leitor. As figuras de modalização alocutiva são responsáveis por 

engendrar essa interlocução, quase sempre explícita, e projetam, além disso, 

nos textos, uma imagem do sujeito argumentatário leitor.  

Na reportagem de Science & Vie, isso se manifesta como estratégia de 

abertura do texto, conforme já visto, com a nomeação explícita do leitor por 

meio do pronome “vous”, que aparece no primeiro enunciado do texto, e, de 

forma complementar, pelo pronome “nous”, em que o sujeito argumentador se 

plasma ao sujeito argumentatário, forjando uma entidade subjetiva única, que 

partilha não só a mesma visão de mundo (quer dizer, a mesma visão sobre a 

memória) como também os mesmos lugares-comuns assumidos como ponto 

de partida da argumentação. Resulta daí que a confiança (do percurso ético) 

acaba sendo um elemento textual imposto ao sujeito-argumentatário, que não 

tem outra saída a não ser aceitá-la, assumindo fazer parte do “nous”, ou 

recusá-la – neste caso, a recusa significa, pela não-adesão ao “nous”, a 

desintegração da entidade subjetiva projetada como enunciador. Recusando-

a, o argumentatário é obrigado a recusar o próprio texto, abandonando a 

confiança na argumentação.  

Na reportagem de Superinteressante, não há projeção de um “nous” 

(uma primeira pessoa do plural inclusiva explícita), mas o “você” se impõe 
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como interlocutor-co-enunciador explícito e sua imagem vai sendo pouco a 

pouco esculpida no texto. “Você” começa o texto como entidade subjetiva que 

usa substâncias estimulantes como o café para melhorar o desempenho 

mental (“Quando você toma uma xícara de café (...)’, p. 64 da reportagem), 

continua como quem questiona as conclusões científicas e os achados das 

pesquisas (“Você deve estar se fazendo algumas perguntas (...)”, p. 65 da 

reportagem), depois é convidado a analisar dados da história do uso de 

substâncias usadas no aumento da cognição (“Veja o caso dos soldados do 

Império Romano (...)”, p. 66 da reportagem), e sua imagem prossegue assim 

pelo texto, acumulando todas as outras imagens com que o enunciador vai 

revestindo seu co-enunciador. Essas imagens são, todas, idênticas àquelas 

com que o próprio enunciador se reveste – então, o percurso patético projeta 

do argumentatário uma imagem idêntica àquela que o percurso ético projeta 

do argumentador, o que garante de todo modo a máxima adesão de um ao 

outro. O efeito argumentativo é, em tudo, idêntico ao do “nous” da reportagem 

de Science & Vie: a imposição de um modo de perceber o mundo e a 

assunção compulsória dos mesmos lugares-comuns e seus efeitos.  

É verdade que essa estratégia não pode esconder o fato de que o 

sujeito argumentador assume, também, de partida, os lugares-comuns que ele 

projeta como sendo os do sujeito argumentatário (de outro modo, não os 

conceberia como objetos de acordo primários). De qualquer maneira, as 

estratégias de identificação pelo recurso à modalização alocutiva se traduzem 

por um certo tipo de imposição do enunciador sobre o co-enunciador – de 

onde se obtém um efeito perlocutório de convição, generalizado nos dois 

textos.  
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Dizendo de outro modo: o ethos do sujeito argumentador se define, 

nessa estratégia, quando ele mesmo impõe ao seu argumentatário o mesmo 

ethos com que se reveste, e a identificação patética (vale dizer, a adesão de 

um ao outro) se torna compulsória.  

Outro recurso de linguagem ligado ao percurso patético é a suspensão 

do fio argumentativo para introduzir na tessitura textual o anedótico, em 

trechos dominados por narrativas. O anedótico tem, nos textos de vulgarização 

científica, a exemplo dos três analisados aqui, a função de garantir, também, a 

adesão emocional do sujeito argumentatário ao conteúdo do texto e, por essa 

razão, o efeito geral resultante é a empatia.  

Já analisamos aqui o efeito da narrativa que abre o texto de Science & 

Vie. No texto de Superinterssante, há muitas narrativas anedóticas que se 

distribuem em meio à argumentação, e como elas têm caráter de micro-

história, quer dizer, relatos narrativizados de fatos passados baseados em 

evidências, sobre os quais não há controvérsia possível, acabam por, também, 

impor-se como objeto de acordo sobre o qual não paira a controvérsia. Tal é o 

caso, por exemplo, da anedota sobre Freud contada na página 67, ou ainda, 

sobre os hábitos dos romanos e até os de Honoré de Balzac, relatados na 

página 66. Sem controvérsia, o sujeito argumentador vai se fazendo cada vez, 

ao mesmo tempo, mais confiável, definindo seu ethos como o de quem não 

tem motivo para nada além de expor ao co-enunciador fatos verossímeis e, 

constrói do sujeito argumentatário uma imagem que o obriga a ser cada vez 

mais empático com a argumentação, aderindo a ela. Nessa solidariedade 
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entre o ethos e o pathos está, precisamente, a essência dos atos de 

linguagem argumentativos que permeiam o texto de vulgarização científica.  

Finalmente, vale mencionar aqui mais um (poderoso) recurso de 

construção patética que desencadeia o percurso argumentativo patético nas 

reportagens de vulgarização: a cuidadosa seleção lexical que faz as 

reportagens adquirirem um tom de linguagem próximo – senão idêntico – 

àquele do sujeito argumentatário pressuposto. Esse recurso, já analisado por 

Zamboni (Zamboni, 2001, 115-117), construído, segundo ela, de forma 

figurativa, com metáforas, comparações inusitadas na linguagem científica, 

vocabulário do quotidiano combinado na mesma sentença com termos 

científicos, entre outras estratégias lexicais e figurativas, faz o leitor, 

praticamente, “ouvir-se” no texto: o texto é enunciado de tal forma que o leitor 

pode ser levado a ter a impressão de que é como se ele, leitor, que estivesse 

enunciando. Isso é, evidentemente, mais notório para quem lê um texto em 

sua língua materna, menos evidente quando se lê numa língua estrangeira 

porque a identificação da linguagem figurada e das variações de registro é 

imediata na língua materna, para um falante experimentado. De todo modo, é 

possível detectar essa característica tanto nas reportagens brasileiras, a 

exemplo de “A pílula da inteligência”, de Superinteressante, ou ainda “A dieta 

sem glúten”, de Saúde é vital!, quanto nas reportagens francesas, como as de 

Science & Vie e de Ça m’intéresse.  

Nem é preciso aqui listar todas as ocorrências dessa seleção lexical e 

das variações de registro, mas alguns exemplos, tanto das reportagens 
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francesas quanto das brasileiras já analisadas, permitirão ilustrar esse recurso 

de construção patética baseado na seleção lexical.  

Na reportagem de Science & Vie, alguns exemplos (em itálico):  

• “Vous vous lancez dans un récit haut en couleur (...)” 

• “Coupé dans votre élan, vous bafouillez un peu (...)” 

• “Vous en mettriez votre main au feu” 

• “Au point d’en devenir complètement... faux? Pour environs 30% 

des individus, oui!” 

 

Alguns exemplos de Superinteressante (também com destaques):  

• “Foi o suficiente para explodir o interesse no modafinil” 

• “(...) e, até o surgimento do modafinil, era a droga preferida de 

quem busca turbinar a própria cabeça”.  

• “O Viagra do cérebro” 

• “Às vezes, a contribuição pode vir de onde menos se espera. 

Olha só esta: (...)”  

• “A diminuição do sono, que é um efeito comum (...) pode ajudar a 

virar noites rachando de estudar (...)”.  

 

Alguns exemplos de Ça m’intéresse (em destaque): 
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• “Le contraire d’une austérité ingrate. Une bénédiction: tant 

d’aromatiques, du thym aux verveines; (...) “ 

• “Olivier Filippi, prophète du jardin sans arrosage, (...)” 

• “(...) les plantes méditerranéennes tiennent leur revanche!” 

 

Esses recursos de obtenção da adesão ligados ao ethos e ao pathos 

estão ausentes, conforme a análise atenta pode mostrar, no texto 3, “Espelhos 

na mente”, apresentado aqui como contra-exemplo. O que, de certo modo, 

somado às outras razões apontadas anteriormente, faz-nos supeitar de seu 

estatuto como texto de vulgarização científica e reforça a idéia de que ele 

exibe um tipo de comunicação científica mais próxima da comunicação 

científica intrapares do que da vulgarização.  

 

III.3.4. Os lugares-comuns nas reportagens de vulgarização científica 

Finalizando esta exposição sobre os percursos argumentativos, 

apresenta-se aqui a análise de uma última reportagem exemplar do corpus. 

Trata-se de “Questão de fé”, de autoria de Edmundo Clairefont, publicada pela 

revista Galileu, edição de abril de 2009 (DOC 6 – Anexos), conforme 

reprodução a seguir. Ela é também a reportagem de capa da revista e está 

inserida na rubrica “Capa”.  
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FIGURA 6: “Questão de fé” [ANEXO DOC 34-42] 

 

 

 

Do ponto de vista composicional, esta reportagem muito se assemelha 

às outras já analisadas aqui: o texto principal da matéria se distribui ao longo 

de um número significativo de páginas (neste caso, nove), entre as quais 

elementos peritextuais de caráter jornalístico se mesclam, desdobrando certas 

afirmações ou termos específicos, ampliando determinados tópicos do texto 

principal ou, simplesmente, ilustrando a reportagem com elementos icônicos.  
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A polêmica apresentada nessa reportagem diz respeito à influência da 

crença e da fé no estado de saúde dos indivíduos. Neste caso, o tema da 

reportagem já fornece ao jornalista a controvérsia necessária para criar um 

espaço discursivo de argumentação, assegurando as condições pragmáticas 

de disputabilidade, o que torna possível a existência da explicação midiática. 

Nesse sentido, não há necessidade de engendrar uma controvérsia para 

garantir as condições de disputabilidade necessárias à existência da 

argumentação característica da explicação midiática. 

Dois pontos de vista se opõem: o dos que acreditam nos benefícios da 

fé como fator positivo para a saúde e os que se mostram céticos a esse 

respeito. O primeiro ponto de vista poderia ser assimilado à voz do propositor 

– o sujeito argumentador o formula a partir de um lugar comum de partida. A 

materialização textual desse lugar comum se dá por meio de um breve relato  

anedótico que inicia a reportagem. O segundo corresponde à voz do opositor. 

Nesses espaço de controvérsia, os dois pontos de vista são sustentados por 

cientistas adeptos de uma ou da outra tendência, e, nesse caso, o jornalista, 

sujeito argumentador, através do qual se projeta no texto a voz do terceiro 

actante, atua como autêntico júri racional.  

Todos os procedimentos anteriormente descritos nas outras três 

reportagens (as duas francesas e a brasileira) se manifestam nesta 

reportagem de Galileu: o início anedótico, que dá forma discursiva ao lugar-

comum de partida, a partir do qual se constroem os lugares próprios de 

natureza científica que vão embasar o percurso argumentativo lógico da 

reportagem; o percurso lógico, começando pela exposição de resultados de 
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pesquisas que comprovariam a relação entre saúde e fé, em diferentes níveis, 

contrapostas a outras pesquisas, que não vêem relação entre fé e saúde, 

termina pela retomada do lugar-comum de partida. Como nas outras 

reportagens analisadas, em determinado ponto, esse percurso se desdobra, 

como numa bifurcação de caminhos, e o sujeito argumentador leva o 

argumentatário a percorrer os dois percursos desdobrados, para, afinal, 

chegar ao ponto final da argumentação lógica retomando o lugar-comum de 

partida.  

O percurso lógico, também aqui, é cruzado em vários pontos pelo 

percurso ético, que procura estabelecer a confiança do sujeito argumentatário, 

apoiado em exemplos e pequenas narrativas que figurativizam os dados das 

pesquisas. Tanto o percurso lógico quanto o ético são, simultanemante, 

cruzados em alguns pontos pelo percurso patético, que projeta no texto uma 

imagem do sujeito argumentatário (do mesmo modo que ocorre nas 

reportagens 1, 2 e 4) e o faz aderir às idéias do texto por identificação 

empática com o sujeito argumentador.  

A análise dessas quatro reportagens exemplares exposta aqui confirma 

a das outras reportagens do corpus e permite retomar algumas constatações 

já indicadas anteriormente.  

Embora os lugares-comuns não constituam, em si mesmos, objetos que 

aumentam o saber do leitor, sua expressão discursiva como objeto de acordo 

primário é essencial às reportagens de vulgarização científica porque ela:  

(i) argumentativamente, assegura a possibilidade de engendrar 

a controvérsia (nos casos em que os próprios fenômenos 
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científicos a serem vulgarizados, por si mesmos, não se 

constituem como fatores sobre os quais haja polêmica);  

(ii) enunciativamente, dá sentido à constituição das entidades 

subjetivas que caracterizam a encenação enunciativa das 

vozes dos actantes propositor, opositor e terceiro – os 

lugares-comuns dão forma à mise em texte dos saberes 

vulgares a partir dos quais os saberes científicos serão 

introduzidos;  

(iii) pragmaticamente, possibilita a existência das condições 

pragamáticas de disputabilidade necessárias à argumentação 

e, ao mesmo tempo, fornece o enquadramento necessário à 

explicação científica. 

Ao mesmo tempo, por permitirem ao sujeito argumentatador construir 

uma imagem de confiança junto ao argumentatário (como vimos, os lugares 

comuns são a base do percurso ético), e assegurarem que este se identifique 

pateticamente com a argumentação (como também vimos, os lugares-comuns 

são o ponto de partida para que o sujeito argumentador faça aderir ao 

argumentatário uma imagem discursiva), os lugares-comuns fornecem o ponto 

de partida necessário para que o leitor de um texto de vulgarização científica 

admita como válidas as ideias científicas, mesmo aquelas menos intuitivas e 

mais difíceis de compreender e disso resulta sua centralidade nesse tipo de 

texto.  
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Conclusões 
"
"
"
"
"

Toujours ce problème de l’exitence. Il y a quelques années, 
si quelqu’un m’avait dit que l’absence d’autrui me ferait un 
jour douter de l’existence, comme j’aurais ricané! Comme je 
ricanais en entendant citer parmi les preuves de l’existence 
de Dieu le consentement universel! (...) La preuve par le 
consentement universel. Je sais aujourd’hui qu’il n’y en a 
pas d’autre. Et pas seulement pour l’existence de Dieu! 

Michel Tounier 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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A observação do comportamento leitor de grupos de alunos de francês 

língua estrangeira levou à formulação da hipótese segundo a qual a 

reportagem de vulgarização científica traz em sua constituição elementos 

argumentativos de natureza complexa. Para verificar essa hipótese, o percurso 

investigativo apresentado aqui procurou levar em conta a especificidade da 

vulgarização científica entre os discursos de especialidade e suas 

características argumentativas.  

O primeiro problema levantado pela abordagem realizada diz respeito à 

própria noção de vulgarização científica. O longo trajeto histórico da noção de 

vulgarização científica e sua manifestação em diferentes campos 

investigativos – dos estudos de linguagem à própria epistemologia das 

ciências – fazem com que ela se constitua, na verdade, como espectro de 

noções correlatas mais ou menos próximas umas das outras, o que leva 

necessariamente sempre à necessidade de circunscrevê-la em certo domínio 

– seja ele linguageiro ou não – para se conseguir captar sua especificidade.  
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Tal espectro se evidencia também pela existência de múltiplas 

designações – das quais, possivelmente, “divulgação” e “vulgarização” sejam 

as mais correntes em português –, de modo que apenas pela volta à origem 

dessas designações a compreensão das relações entre elas é que se pode 

justificar a opção por uma designação específica. Aqui, optou-se por 

estabelecer distinções formais entre essas duas designações mais correntes, 

do seguinte modo: a primeira foi usada em referência ao conjunto de práticas 

discursivas cuja característica comum é terem por origem uma instância 

autoral que se projeta enunciativamente no interior dos discursos como 

“enunciador especialista” – isso inclui desde a comunicação científica 

intrapares até aquela realizada no âmbito das comunicações científicas 

destinadas a receptores não especializados –; a segunda, “vulgarização 

científica”, foi reservada para um tipo particular de divulgação científica na qual 

a audiência pressuposta pela instância autoral é constituída por um público 

“leigo”, não especializado, o que faz da vulgarização, assim entendida, uma 

prática discursiva em que há, quanto ao saber científico, caracteristicamente 

assimetria entre enunciador e co-enunciador.  

Investigando um corpus constituído por textos de natureza 

exclusivamente jornalística, caracterzado por essa assimetria pressuposta 

entre enunciador e co-enunciador, foi possível definir reportagem de 

vulgarização científica como uma das formas possíveis da vulgarização 

científica que se manifesta em veículos de imprensa com algum grau de 

especialidade, em publicações voltadas explicitamente para a divulgação de 

ciência para públicos não especializados. Assim, entende-se que a 

vulgarização é um subconjunto da divulgação.  
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As distinções buscadas na primeira parte deste estudo tiveram por 

motivação, principalmente, conforme já explicado, a necessidade de, ao 

mesmo tempo, precisar a natureza do próprio objeto investigado e recuperar 

distinções nocionais úteis para a análise, sem correr o risco de unificar noções 

diversas tomando as palavras que as designam como sinônimas ou 

meramente correlatas.  

Essa maneira de conceber “vulgarização científica” é resultado da 

pesquisa bibliográfica cuja discussão foi apresentada na primeira parte. Assim 

sendo, uma vez definido com maior precisão o próprio objeto de análise, foi 

possível detectar nos estudos consultados a constituição de um conjunto 

grande de características dos textos de vulgarização científica, ligadas 

nomeadamente:  

• às suas condições de produção e de difusão sociais;  

• ao léxico;  

• à constituição sintática e semântica das estruturas lingüístico-

discursivas presentes neles;  

• ao seu funcionamento enunciativo e pragmático.  

A análise desses estudos já existentes também revela que não há 

significativas divergências entre resultados das pesquisas brasileiras e 

francesas, e que as investigações se voltam principalmente para o caráter 

metalingüístico presente nos textos de vulgarização científica e para o 

esclarecimento de relações entre a vulgarização científica e outros tipos de 

discursos ordinários ou de especialidades.  
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Em todo esse conjunto de estudos, tanto brasileiros quanto franceses, 

evidencia-se igualmente o caráter argumentativo dos textos de divulgação 

científica, sejam eles de vulgarização ou de comunicação intrapares. Como 

conseqüência dessa constatação, definiu-se, enfim, o segundo problema: 

tratava-se, então, de investigar a maneira pela qual a argumentação se 

manifesta nas reportagens de vulgarização científica, a fim de se tentar 

compreender no que consiste a complexidade desses textos. A discussão e os 

resultados da investigação desse segundo problema estão expressos na 

segunda e na terceira partes.  

Constata-se em decorrência que entender o funcionamento 

argumentativo de um texto jornalístico de vulgarização científica seria possível 

pelo estabelecimento prévio de um escopo conceitual sobre argumentação. Os 

estudiosos de argumentação, filiados a diferentes campos das ciências da 

linguagem, procuram explicar esse funcionamento da argumentação por meio 

de determinados modelos, baseados em princípios decorrentes dos campos 

considerados. A análise efetuada aqui considerou alguns dos modelos 

descritivos oriundos, principalmente, da Retórica aristotélica e das que a ela se 

filiam, das chamadas Novas Retóricas (Perelman & Olbrechts-Tyteca e 

Toulmin), da semântica estrutural (a teoria da argumentação na língua de 

Anscombre & Ducrot) e as abordagens de Eemeren & Grootendors).  

Todos esses modelos – guardadas as diferenças obviamente existentes 

– consideram  que a argumentação só é possível graças ao estabelecimento 

de objetos de acordo primários, aceitos consensualmente pelas entidades 

subjetivas envolvidas na argumentação, mas exteriores à própria 
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argumentação. Esses objetos, que recebem denominações e descrições 

variadas em cada modelo, foram aqui referidos pela expressão lugar-comum, 

que tem longa tradição no estudos de linguagem.  

Além disso, dadas as condições discursivas de manifestação das 

reportagens de vulgarização científica, foi demonstrada a necessidade de se 

considerar o papel das entidades subjetivas envolvidas na argumentação, uma 

vez que o próprio objeto analisado, a reportagem, se define por esses papéis: 

o sujeito argumentador, identificado como a instância subjetiva de produção, e 

o sujeito argumentatário, a instância de recepção.  

Assim fazendo, foi possível buscar um modo analítico de se 

problematizarem as delicadas relações argumentativas que constituem o modo 

de enunciação e de construção argumentativa nas reportagens de 

vulgarização científica.  

As relações argumentativas revelam-se delicadas por duas razões 

principais. Em primeiro lugar, existe uma tensão argumentativa constitutiva, 

em toda reportagem de vulgarização, derivada do fato de que o jornalista, na 

condição de sujeito argumentador, não poder valer-se de objetos de acordo de 

natureza científica (lugares próprios) para sustentar a argumentação dos 

temas científicos – ao contrário do que se faria numa comunicação científica 

intrapares – porque o leitor, na condição de sujeito argumentatário, não 

especialista, não tem nos lugares próprios das ciências objetos de acordo. Em 

segundo lugar, as características próprias da reportagem impõem ao jornalista 

uma forma especial de enunciação, denomina por Moirand a explicação 

midiática. Nesse modo de enunciar, a argumentação é a única forma possível 
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para fazer ouvir aos “leigos” as idéias científicas, porque ela permite que o 

jornalista construa uma questão argumentativa polêmica e dê forma discursiva 

jornalística à explicação, ao colocar em cena uma controvérsia, nascida da 

representação discursiva de pontos de vista que se fazem conhecer por meio 

dos actantes Propositor, Opositor e Terceiro.  

Nessa controvérsia, para assumir o ponto de vista do Terceiro, o sujeito 

argumentador faz o argumentatário percorrer pelo menos dois percursos 

argumentativos: o percurso argumentativo lógico, que traz à cena 

argumentativa as idéias científicas, e o percurso argumentativo ético, que leva 

o sujeito argumentador construir de si mesmo uma imagem de confiaça, 

levando o argumentatário a aceitar a validade do ponto de vista assumido. A 

esses dois percursos pode estar associado um terceiro percurso, considerado 

patético, que leva o sujeito argumentador a projetar no texto uma imagem do 

argumentatário, o que contribui para a identificação de um com o outro. Ao se 

entremearem, esses três percursos dão forma à argumentação nas 

reportagens de vulgarização científica.  

Essa estrutura “labiríntica”, sendo gerada pela assimetria entre sujeito 

argumentador e sujeito argumentatário, pode explicar por que, 

essencialmente, os textos de vulgarização científica sejam 

argumentativamente mais complexos do que aqueles em que a comunicação 

pressupõe simetria entre as entidades subjetivas implicadas.  
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