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RESUMO:
A dimensão social da linguagem permite que nos apropriemos de discursos de outrem para formular nosso próprio
discurso. Tanto nossa fala, como os gêneros discursivos provenientes de distintas esferas da comunicação humana
estão impregnados do discurso de outrem. Fundamentando-nos nas idéias de Bakhtin e o Círculo, dentre as quais o
princípio dialógico da linguagem é seu ponto crucial, para apontar como o discurso do outrem é utilizado em um
gênero que populariza a ciência. Neste artigo que constitui um estudo preliminar inserido no projeto de nossa tese de
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFPB, objetivamos refletir sob a perspectiva da
dialogicidade do discurso como o sujeito/autor da notícia de popularização da ciência incorpora o discurso do
cientista/pesquisador em seu discurso. Nosso corpus é constituído de duas notícias de popularização da ciência, no
qual apontaremos como o discurso do outrem está presente nesse gênero discursivo. Para tanto, nos pautaremos nos
estudos postulados por Bakhtin /Volochinov (1997), Bakhtin (2006) e em estudiosos de Bakhtin.
PALAVRAS-CHAVE : Dialogismo, Enunciado, Discurso de outrem.

1. INTRODUÇÃO:

O século XX foi marcado, no mundo, por um avanço da ciência e tecnologia,
principalmente nos últimos vinte anos. A necessidade da sociedade em ser detentora do
conhecimento produzido no campo da ciência e tecnologia fez com que o conhecimento
científico rompesse as fronteiras da esfera acadêmico-científica e integrasse outras esferas,
alcançando toda sociedade. Esse fenômeno pode ser comprovado nas diversas formas que a
ciência e tecnologia vem sendo disseminada ao largo dos últimos anos.

Esse artigo tem como objetivo refletir, sob a luz da Análise Dialógica do Discurso, como
o sujeito/autor da notícia de popularização da ciência incorpora o discurso do
cientista/pesquisador em seu discurso; ou seja, como ele utiliza-se deste discurso em sua
narrativa, para transmiti-lo à sociedade. A metodologia adotada será de cunho bibliográfico que
nos dará subsídios para analisar nosso corpus, por isso, também é documental, o qual é
constituído de duas notícias de popularização da ciência, uma da esfera da saúde e a outra do
meio-ambiente. A análise aponta que os enunciados são perpassados pelo discurso de um outro.
O enunciado do outro observado no corpus que é a voz do pesquisador, do cientista da descoberta
científica, e, em alguns casos há marcas da voz de instituições, organizações. Portanto, podemos
perceber como as formas marcadas e não marcadas são incorporadas pelo sujeito/autor da notícia
de popularização da ciência, o qual nos referiremos como o enunciador da narrativa.

Na primeira seção do nosso artigo faremos uma breve descrição sobre o conceito de
gêneros discursivos e sobre o que entendemos por divulgação e popularização da ciência; na
segunda seção, apresentaremos alguns conceitos que fundamentam nosso trabalho, situando
nosso estudo; e na terceira seção apresentaremos a nossa análise propriamente dita.

1.1 Dialogismo em Bakhtin

1.1.1 Alguns conceitos
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No início do século XX, Bakhtin apresentava uma nova concepção de linguagem. Em sua
filosofia, a linguagem é vista como um processo de interação verbal entre os participantes do
discurso, onde o dialogismo aparece como um aspecto novo e essencial; o elo integrador para os
estudos sobre a compreensão da língua em uso.

Esse novo paradigma surgiu da crítica de Bakhtin às duas correntes do pensamento
lingüístico-filosófico reinantes na época: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. No
quarto capítulo de Bakhtin/Volochinov (1997), os autores fazem uma crítica a estas duas
vertentes do pensamento.

A primeira tendência, o subjetivismo idealista, foi uma orientação linguístico-filosófica,
com raízes no Romantismo, uma reação contra a palavra estrangeira, que tem como
representantes Wilhelm Humboldt, Karl, Vossler, Leo Spitzer e Benedetto Croce. Esta tendência
é marcada por seu interesse nos atos individuais de fala, de criação individual, como fundamento
da língua. Apoiando-se assim na enunciação monológica, ato da expressão da consciência
individual, a língua é vista como um fluxo ininterrupto de atos de fala individuais, onde nada
conserva sua identidade. Assim, a criação linguística é análoga à criação artística, sendo as leis da
criação linguística similares às leis da psicologia individual. A língua é vista enquanto produto
acabado (‘energia’), um sistema estável, apresenta-se como um depósito inerte para ser usada.

A segunda tendência, o objetivismo abstrato, tem orientações calcadas no Racionalismo e
no Neoclassicismo dos séculos XVII e XVIII e tem como representantes Leibniz, Bally e
Ferdinand de Saussure.  Para esta corrente do pensamento linguístico-filosófico, o objeto de
estudo da língua é o sistema linguístico, constituído pelo sistema das formas fonéticas,
gramaticais e lexicais, imutável, o qual o indivíduo aceita como tal. As leis que regem a língua
são leis linguísticas específicas, imanentes, sem relação com valores ideológicos, artísticos e/ou
cognitivos, sendo os atos individuais de fala refrações e variações das formas normativas. Não
existem vínculos entre o sistema da língua e sua história. Segundo Bakhtin/Volochinov (1997, p.
90), se fizermos abstração da consciência individual subjetiva e lançarmos um olhar objetivo
sobre a língua, não encontraremos um sistema de normas imutáveis. A língua está em evolução
contínua, ela vive e evolui historicamente, portanto o sistema sincrônico da língua só pode existir
na consciência subjetiva do locutor dentro de uma determinada comunidade linguística.

A partir da crítica a essas duas correntes de idéias filosóficas e linguisticas surge o
conceito de língua como interação verbal, vinculado indissociavelmente ao dialogismo. Uma das
mais abrangentes concepções de dialogismo pode ser encontrada em Bakhtin (2006, p.41):

Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o contexto
dialógico (este se perde num passado ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que
nasceram do diálogo com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados,
acabados de uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar do
diálogo subseqüente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se desenrola, existe
uma multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos esquecidos, porém, num
determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão
rememorados e renascerão numa forma renovada (num contexto novo). Não há nada
morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. (BAKHTIN
2006:41)

Para Bakhtin (2006) o diálogo é a unidade real da língua que acontece entre pelo menos
duas enunciações. Para este filósofo (2006, p. 348) “a única forma adequada de expressão verbal
da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver
significa participar de um diálogo.” O dialogismo, princípio constitutivo da linguagem, produz a
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relação de sentido no discurso, que por sua vez é construído nas relações sociais entre dois ou
mais sujeitos falantes, dentro de um contexto de situação social, cultural e histórica. A natureza
de linguagem em Bakhtin possui um viés histórico e social, para Bakhtin/Volochinov (1999,
p.123):

(...) a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas
lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.
(Bakhtin/Volochinov 1999:123)

Esse aspecto social relaciona-se com a compreensão dos signos vinculada à situação
social, ao contexto em que ela se concretiza. O signo ideológico, na constituição do sujeito, parte
do exterior para o interior; ou seja, do “social para o individual”. O aspecto social é definidor da
natureza da exteriorização do discurso interior. Quando Bakhtin/Volochinov (1999) falam de
interação verbal, eles apontam o fato de que o centro organizador de toda e qualquer enunciação
não está no interior, e sim, no exterior, tudo o que nos diz respeito vem do mundo exterior e está
situado no meio social que envolve o indivíduo.

1.1.2 Eixos ou conceitos de dialogismo

Para explicar de forma sucinta as formas de dialogismo em três conceitos, recorremos a
Fiorin (2006).

O primeiro conceito está relacionado com o funcionamento real da linguagem, tomando
por base que todo enunciado é dialógico, ou seja, que todo enunciado se constitui a partir de outro
enunciado. Todo enunciado se orienta para o “já dito”, ou seja, enunciados já constituídos,
anteriores e passados, e com os enunciados que os sucedem. Portanto, todo enunciado é uma
réplica, uma resposta a outro enunciado, conforme afirma Bakhtin (2006, p. 275): “O enunciado
suscita resposta, em relação à qual se pode assumir uma posição responsiva”

A orientação da palavra em função do interlocutor, ou seja, para quem se constrói o
enunciado, constitui um aspecto essencial na concepção de dialogismo da linguagem de
Bakhtin/Volochinov (1999, p. 113):

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente
o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro (...). A palavra é uma
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. (...) é o território comum do locutor e do
interlocutor. (Bakhtin/Volochinov 1999: 113)

Essa interação da qual se fala entre o locutor e o ouvinte é um fenômeno social que
constitui a realidade fundamental da língua, segundo Bakhtin e Volochinov (1999, p.123). Todo
enunciado de um sujeito falante é endereçado a um outro, é orientado para a resposta do outro, o
qual ao compreender o significado do discurso a ele dirigido, é capaz de uma posição responsiva,
ou seja, ao assumir esta posição responsiva ele pode discordar ou concordar parcial ou
totalmente, essa réplica ao enunciado do outro só é possível dentro e na interação verbal. Como
afirma Bakhtin (2006):
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(..) neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (lingüístico) do
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma posição responsiva: concorda ou
discorda dele (total ou parcialmente) (...) essa posição responsiva do ouvinte se forma ao
longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu inicio, às vezes
literalmente desde da primeira palavra do falante.” (BAKHTIN 2006:271)

O segundo conceito de dialogismo aponta para as relações entre os enunciados e a
subjetividade do sujeito. O sujeito é produto do seu meio social. Ele se constitui na e pela
linguagem, através de enunciados estabelecidos com outros sujeitos falantes; isso se deve ao fato
de que tudo o que diz respeito ao sujeito chega do mundo exterior até ele através de enunciados
do outro. Assim o sujeito vai assimilando as vozes sociais através desses enunciados
impregnados de ideologias, discordando ou concordando com eles, e assim vai formando seu
mundo interior. Uma vez que o sujeito se constrói e se constitui através dos enunciados
estabelecidos com outros sujeitos falantes, em um contexto imediato ou mais amplo, dentro das
práticas enunciativas, isso significa que “o dialogismo é o principio de constituição do indivíduo
e o seu princípio de ação.” (FIORIN 2006:55)

Um terceiro conceito de dialogismo está relacionado à forma como o enunciador
incorpora a(s) voz(es) de outro(s) enunciado(s). Neste caso, explica Fiorin (2006), este
dialogismo é uma forma composicional, e não um dialogismo constitutivo (como no primeiro
conceito). São as formas como o discurso do outro é colocado pelo enunciador em seu texto.

Seria muito simplório dizer apenas que o discurso citado é a forma como reportarmos o
discurso alheio; vai muito além desta definição. “O discurso citado é o discurso no discurso, a
enunciação na enunciação, mas é ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma
enunciação sobre a enunciação.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV 1997:144. Grifos do autor).

Essa forma de dialogismo, discurso de outrem ou o discurso citado, mereceu atenção
especial na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Esse especial interesse pelo discurso de
outrem encontra sua raiz na própria concepção de linguagem dos autores, cujo foco é o
fenômeno linguístico social, o qual mostra o funcionamento real da linguagem e a forma como o
enunciado se constitui. Como bem explica Fiorin (2006, p.33) ao afirmar que: “Essas formas de
absorver o discurso alheio no próprio enunciado são a maneira de tornar visível esse princípio de
funcionamento da linguagem na comunicação real.” Porém, como nossas interações verbais se
realizam através do contato que temos com os enunciados de outros sujeitos falantes, muitas
vezes a apropriação do discurso alheio dá-se de forma tensa, como afirma Bakhtin (1988 apud
Castro, 2009, p.120):

No campo de quase todo enunciado ocorre uma interação tensa e um conflito entre sua
palavra e a de outrem, um processo de delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo,
[pois] o enunciado é um organismo muito mais complexo e dinâmico do que parece, se
não se considerar apenas sua orientação objetal e sua expressividade direta. (Bakhtin 1988
apud Castro 2009:120)

O sujeito falante concebe o discurso citado como a enunciação de um outro sujeito,
totalmente independente, de construção completa, e consequentemente de existência autônoma;
além disso, o discurso citado se situa fora do contexto narrativo. Por ter uma existência
autônoma, o discurso do outro passa para o contexto narrativo com suas características
lingüísticas e de conteúdo. Bakhtin/Volochinov (1997) explicam como se realiza esta apropriação
pelo enunciador da narração:
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A enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra enunciação,
elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-las parcialmente, para
associá-las à sua própria unidade sintática, estilística e composicional, embora
conservando, pelo menos sob uma forma rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de
outrem, sem o que ele não poderia ser completamente apreendido.”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV 1997:145)

Existem duas orientações para caracterizar a inserção do discurso de outrem no discurso
narrativo. A primeira, denominada de estilo linear, é o que Bakhtin e Volochinov chamam de
discurso objetivado, no qual a variante predominante é o discurso direto. Neste caso, o discurso
do citante é totalmente demarcado por esquemas linguísticos e suas variantes, de forma a
preservar o discurso alheio tal e qual aparece no discurso original, impregnada muitas vezes de
seu dogmatismo, seu autoritarismo.

No estilo linear o apagamento do discurso do enunciador, ou seja, da sua individualidade,
é imprescindível para a recuperação total do discurso citado. Nessa orientação, segundo Fiorin
(2006), existem alguns procedimentos que demarcam esse discurso: discurso direto, discurso
indireto, aspas, e negação.

A segunda orientação, denominada estilo pictórico, é um processo oposto ao da primeira
orientação. Nessa orientação, é permitido ao enunciador da narração inserir no discurso do outro
suas réplicas, seus comentários, de forma que os contornos que separam o discurso alheio e o do
enunciador fiquem parcial ou totalmente inexistentes. Este discurso é um discurso bivocal, onde
as vozes tanto do enunciador como do citado se misturam.

Nessa orientação, encontramos discursos que podem ser exemplificados pela paródia, pela
estilização, pela polêmica clara ou velada e pelo discurso indireto livre. Segundo Bakhtin e
Volochinov (1997), o que predomina nessa orientação é certo relativismo das apreciações sociais
das opiniões e sentimentos do enunciador da narração. Nesse discurso, o que cria as condições
favoráveis é a presença marcante do enunciador da narração, marcando sua presença ao fazer
suas apreciações e emitindo suas opiniões. A predominância da presença marcante do enunciador
cria as condições favoráveis para modelos mistos de transmissão discursiva: “Toda a segunda
orientação caracteriza-se por um desenvolvimento notável dos modelos mistos de transmissão do
discurso: o discurso indireto sem sujeito aparente e, particularmente, o discurso indireto livre, que
é a forma última de enfraquecimento das fronteiras do discurso citado.”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 152)

2. Gêneros do Discurso, Divulgação e Popularização da Ciência

2.1. Gêneros do discurso

A divulgação e a popularização da ciência constituem hoje práticas sociais de grande
importância para nossa sociedade. Como atividade que pertence a uma determinada esfera
(utilizaremos esfera como sinônimo de campo, trazida de Grillo) de atividade humana, essas
práticas estão ligadas ao uso da linguagem, sendo concretizadas através de enunciados,
mostrando a língua em uso, conforme afirma Bakhtin (2006, p. 261) ao falar sobre o emprego da
língua: “O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos) concretos e
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. Cada esfera
da atividade humana produz seus enunciados os quais possuem certa estabilidade e são
reconhecidos pelos sujeitos falantes dessa esfera. Bakhtin denominou esses tipos relativamente
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estáveis de enunciados de gêneros do discurso. É através de seus elementos constitutivos e
indissociáveis, tais como seu conteúdo temático, seu estilo de linguagem (escolhas lexicais,
gramaticais da língua), e principalmente por sua estrutura composicional, que os enunciados
refletem o modo de vida, as condições e as finalidades de cada esfera da atividade humana, sendo
os enunciados são determinados pelas particularidades de cada esfera da comunicação, mesmo
que cada enunciado seja individual e particular. Assim, na esfera acadêmico-científica
encontraremos enunciados que se apresentam em formas que reconhecemos como artigos
científicos, relatos de pesquisa, tese, entre outros. Na esfera jornalística, encontramos gêneros do
discurso tais como: notícia, reportagem, artigos de opinião, entre outros.

Os gêneros do discurso surgem da necessidade que as pessoas na sociedade possuem em
se comunicar, e as condições específicas de cada esfera da atividade humana. Para suprir esta
necessidade, a cada dia em cada esfera surgem novos gêneros, outros se transformam, outros
deixam de existir, fazendo com que haja uma grande riqueza e uma diversidade de gêneros do
discurso. Quanto a isso, Bakhtin (2006, p.283) afirma que: “A diversidade desses gêneros é
determinada pelo fato de que eles são diferentes em função da situação, da posição e das relações
pessoais de reciprocidade entre os participantes da comunicação.”

Bakhtin (2006) não classifica os gêneros do discurso, mas o filósofo russo faz uma
distinção entre gêneros primários e secundários. Os primeiros se referem aos gêneros do
cotidiano, que são apreendidos no dia-a-dia, nas condições discursivas imediatas; não precisam
ser ensinados, os incorporamos no contato com o outro na sociedade; desde crianças começamos
a lidar com eles. Os gêneros secundários são aqueles que precisamos aprender; eles precisam ser
ensinados. Eles são formados, constituídos através da incorporação e reelaboração dos gêneros
primários. O gênero do discurso notícia de popularização da ciência, que servirá de corpus para
nosso trabalho, é um exemplo de um gênero secundário.

2.3 Divulgação e Popularização da Ciência

Quando falamos em disseminar ciência e tecnologia, nos reportamos a duas formas de
disseminação da ciência realizadas em tipos de enunciados relativamente estáveis que surgem
tanto na esfera acadêmico-científica, como na esfera jornalística. No âmbito da esfera acadêmico-
científica, teremos o que chamamos de divulgação da ciência, o conhecimento científico e
tecnológico produzido e divulgado para os pares da mesma esfera da atividade humana. O
pesquisador, o cientista, faz suas descobertas e as divulga em forma de artigos científicos,
relatórios científicos, teses, e os faz em meios apropriados, como, por exemplo, um journal da
área do conhecimento específico, de forma a atender às condições e finalidades específicas
daquela esfera da atividade humana. Esses gêneros discursivos têm em comum o mesmo parceiro
discursivo que são os cientistas e pesquisadores que compartilham o mesmo conhecimento
cientifico e tecnológico, cuja linguagem muitas vezes não é acessível aos cidadãos da sociedade
em geral.

A segunda forma de disseminar a ciência e tecnologia está diretamente vinculada ao
interesse e à necessidade que a sociedade vem demonstrando em conhecer os resultados das
pesquisas e novas descobertas científicas realizadas em várias áreas do conhecimento humano, na
saúde, no meio ambiente, na informática, robótica, entre outras. Esse interesse gerou um aumento
significativo na mídia de gêneros discursivos que disseminam a ciência e tecnologia. Essa forma
de disseminação da ciência e tecnologia está endereçada a todas as esferas sociais. Como esta
disseminação está direcionada à população em geral, a ciência e a tecnologia são popularizadas
com a intenção de democratizar os conhecimentos científicos para o público em geral. Assim
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sendo, seguindo outros estudiosos como Motta-Roth e Lovato (2009), chamamos esta forma de
disseminação da ciência de popularização da ciência. A popularização da ciência surgiu da
crescente necessidade da sociedade em ser detentora destes conhecimentos científicos que, por
muito tempo, eram exclusivos de determinadas áreas do conhecimento humano. Esta
popularização como prática social ocorre de diversas maneiras, porém, a que mais alcança a
população, hoje em dia, são as notícias de popularização da ciência produzidas pelo jornalismo
científico.

3. Análise de um gênero de popularização da ciência

Segundo Motta-Roth & Lovato (2009) a notícia de popularização da ciência é um texto
produzido por jornalistas para um público leigo que não é especialista daquele conhecimento
científico, tendo como função social divulgar, e popularizar o conhecimento tecnológico-
científico criado a partir das pesquisas e descobertas científicas realizadas por pesquisadores e
cientistas. Os jornalistas, ao produzirem esse gênero, utilizam uma linguagem mais simples do
que a dos cientistas, transformando o conhecimento próprio dessa determinada esfera em
conhecimento acessível a todas as pessoas da sociedade.

Assim sendo, “além de reformular o conhecimento científico, o jornalista estabelece
nichos de debate político ao informar e questionar as implicações das descobertas científico-
tecnológicas para a sociedade.” (MOTTA-ROTH & LOVATTO 2009:237).

Vejamos como o discurso de outrem é incorporado na notícia de popularização da ciência,
examinando o texto intitulado: “Poluição eleva risco de recém-nascidos com menor peso, indica estudo”
(Anexo I). Podemos observar um exemplo genuíno de discurso de outrem, no sentido real da
definição de Bakhtin/Volochinov (1997) quando estes autores definem o discurso citado como
sendo o discurso no discurso, uma enunciação sobre uma enunciação.

Na abertura da notícia, e no primeiro parágrafo da notícia, percebemos que o discurso do
enunciado é o eco do discurso de um outro enunciado. Veja que no primeiro parágrafo o
enunciador não assume sozinho o peso da sua informação. O enunciador adota um “estilo
pictórico”, seu discurso é permeado do enunciado de outrem, em uma variante do discurso
indireto sem um sujeito aparente, onde as marcas linguísticas indicam que estas palavras não são
do enunciador e sim dos especialistas; o enunciador deixa isso claro ao mencionar “dizem os
especialistas.” Nessa forma de apreensão do discurso alheio, o discurso do outro fica diluído nas
palavras do enunciador da narração, enfraquecendo o discurso do citado.

(1) Mulheres grávidas que residem em áreas expostas a níveis significativos de poluição atmosférica têm mais chance de
dar à luz a bebês abaixo do peso, indica um novo estudo realizado por uma rede internacional de cientistas.

(2) Bebês que nascem com menos de 2,5 kg, considerados de baixo peso, correm maior risco de morrer porque são mais
suscetíveis a desenvolverem doenças como diabetes ou cardiopatias quando adultos, dizem os especialistas.

Outros exemplos podem ser vistos na notícia de popularização a ciência; “Geleiras da
patagônia estão derretendo mais rapidamente desde 2000.” Nos exemplos abaixo, podemos
identificar que o discurso do outro foi incorporado em forma de discurso indireto livre sem um
sujeito aparente, isto é, o enunciador atribui o enunciado à “pesquisa”:

(3) Segundo a pesquisa, entre 1975 e 2000 ambos os campos contribuíam com o aumento do nível do mar em 0,042 mm
por ano, mas nos últimos 12 anos essa taxa subiu para 0,067 mm anuais, um aumento de 50%. (grifo nosso)
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No entanto, nos exemplos 4 e 5, a seguir, retirados da notícia do Anexo I “Poluição eleva
risco de recém-nascidos com menor peso, indica estudo,” o enunciador muda seu estilo; ao preferir
utilizar um “estilo linear”, ele utiliza-se do discurso direto, de forma a manter na íntegra o
enunciado do outro, sem a influência da palavra do enunciador, esse discurso toma uma forma de
autoridade. Ele vem demarcado por aspas, além de sempre mencionar o nome do sujeito/autor a
quem deve pertencer o enunciado no contexto de situação original.

(4) “O que é significativo é que todo mundo está exposto a tais níveis de poluição atmosférica," disse Tracey Woodruff,
pesquisadora da Universidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e uma das responsáveis pelo estudo.(grifo
nosso)

(5) Para Tony Fletcher, professor de Epidemiologia Ambiental da London School of Hygiene and Tropical Medicine,
"o estudo é de excelente qualidade, e as conclusão são claras.” (grifo nosso)

Outros exemplos que mostram este tipo de apreensão de discurso são evidenciados ao
longo da notícia de popularização da ciência do Anexo II; “Geleiras da patagônia estão
derretendo mais rapidamente desde 2000”, na qual predomina o discurso citado, onde o discurso
do outro é explicitamente citado, ou é citado em nome de uma instituição de forma a evidenciar a
voz da autoridade, como podemos observar nos exemplos abaixo:

(6) “A Patagônia é como uma garota-propaganda dos sistemas glaciais que estão mudando rapidamente. Estamos
caracterizando-a como uma região que está fornecendo água para o mar em uma alta velocidade comparada ao seu
tamanho”, afirmou Michael Willis, da Universidade Cornell. (grifo nosso)

(7) “As temperaturas atmosféricas mais quentes contribuem para o desgaste nas regiões mais altas e frias dos campos de
gelo. Além disso, temperaturas mais quentes significam chances maiores de que a chuva, em vez da neve, caia nas
geleiras e próximo a elas”, declarou a AGU em um comunicado à imprensa. (grifo nosso)

(8) “A precipitação é um componente enorme e provavelmente causa grandes mudanças na absorção de massa, e, portanto,
no equilíbrio”, concordou Alex Gardner, professor assistente da Universidade Clark, que não estava envolvido no
estudo. (grifo nosso)

No texto ficamos sabendo que a AGU é uma instituição, a União Geofísica dos Estados
Unidos, porque essa informação nos é dada, através de outro discurso produzido anteriormente
por esta organização, o qual o enunciador utiliza em seu próprio discurso, como podemos ver no
exemplo abaixo de um discurso indireto livre:

(9) Conforme explica a União Geofísica dos Estados Unidos (AGU), esse degelo está ocorrendo em áreas mais altas
devido às mudanças climáticas, que tem ocasionado temperaturas mais quentes nestas regiões. (grifo nosso)

No entanto, ao analisar o discurso de outrem em um contexto de narrativa escrita, segundo
Bakhtin/Volochinov (1999: 146), é necessário levar em consideração não apenas o enunciador da
narrativa, o discurso do outro, mas também uma terceira pessoa, a pessoa (o ouvinte ou o leitor) a
quem estas enunciações citadas estão sendo transmitidas. “Essa orientação para uma terceira
pessoa é de primordial importância: ela reforça a influência das forças sociais organizadas sobre
o modo de apreensão do discurso.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV 1997:146). Neste caso, esta
terceira pessoa é o público em geral, os membros da sociedade na qual esses gêneros do discurso
circulam.

Pensemos na função social que esse gênero discursivo, como prática social, exerce na
nossa sociedade. Como já mencionamos, a função social desse gênero é divulgar para o público
em geral os resultados das pesquisas científicas e tecnológicas, utilizando um estilo, cuja
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linguagem seja acessível a todos os membros da sociedade, não detentores dos conhecimentos
científicos específicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na concepção de Bakhtin a linguagem é produto da vida social, um fenômeno social e
histórico é dialógico por natureza. O aspecto do dialogismo na obra de Bakhtin é de grande
complexidade, não se limita apenas a questões conceituais, mas à forma de ver o mundo. Uma
das formas de dialogismo centra-se na relação dialógica estabelecida entre dois ou mais
enunciados, em relação ao que já foi dito e ao que está por ser dito. “(...) cada enunciado é pleno
de ecos e ressonâncias de outros enunciados (...) cada enunciado deve ser visto antes de tudo
como uma resposta em uma da esfera da comunicação, (...)” Bakhtin (2006: 297). Em muitos
casos o enunciado do outro é utilizado no próprio discurso do sujeito falante, de uma forma citada
ou não citada. As formas de citação do discurso de outrem envolvem um estudo sobre a tensão
que existe no encontro das vozes sociais.

O tema do discurso de outrem é fundamental na obra de Bakhtin, devido à grande
importância que o autor dispensa ao discurso do outro. Para Bakhtin “cada enunciado é pleno de
ecos e ressonâncias de outros enunciados (...) cada enunciado deve ser visto antes de tudo como
uma resposta em uma da esfera da comunicação, (...)” (BAKHTIN, 2006:297). Perceber o
enunciado como eco de outro enunciado, isso nos mostra que nossa palavra está sempre
impregnada da palavra do outro. Contudo, faz-se necessário compreender como o enunciador de
uma narrativa incorpora o discurso do outro e como a terceira pessoa apreende este discurso; para
tanto, ainda é um campo que exige muito estudo.
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ANEXO I

Poluição eleva risco de recém-nascidos com menor peso, indica estudo
Atualizado em 6 de fevereiro, 2013 - 16:06 (Brasília) 18:06 GMT

Pesquisadores investigaram impacto da poluição
do ar em mulheres grávidas

Mulheres grávidas que residem em áreas expostas a níveis significativos de poluição atmosférica têm mais chance de dar
à luz a bebês abaixo do peso, indica um novo estudo realizado por uma rede internacional de cientistas.

Bebês que nascem com menos de 2,5 kg, considerados de baixo peso, correm maior risco de morrer porque são mais suscetíveis a
desenvolverem doenças como diabetes ou cardiopatias quando adultos, dizem os especialistas.

A pesquisa, a maior do tipo já realizada, considerou dados de mais de 3 milhões de nascimentos em nove países.

As conclusões indicam que, ainda que o impacto da poluição sobre o peso de um bebê isoladamente seja pequeno, em relação ao
conjunto da população a influência é significativa.

Partículas
O estudo, divulgado na publicação científica Environmental Health Perspectives, se concentrou nos efeitos de dois tipos de
pequenas partículas com carbono chamadas PM10 e PM2,5, que são associadas pelos cientistas a problemas nos pulmões e no
coração, além de morte prematura.

Os pesquisadores analisaram o impacto sobre gestantes de um aumento de dez microgramas por metro cúbico em exposição
média a partículas de poluição no decorrer da gravidez.

A conclusão foi que, com o aumento da concentração das partículas PM10, houve um aumento na possibilidade do recém-nascido
ter peso abaixo do normal em 0,03%. No caso das PM 2,5, menores que as PM10, foi constatado um aumento de 10% nessa
possibilidade.
As descobertas indicam ainda que a relação entre o peso do bebê e o nível de poluição é inversamente proporcional. Ou seja,
quanto maior a poluição, menor é o peso médio do bebê.

"O que é significativo é que todo mundo está exposto a tais níveis de poluição atmosférica", disse Tracey Woodruff, pesquisadora
da Universidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e uma das responsáveis pelo estudo.

Para Tony Fletcher, professor de Epidemiologia Ambiental da London School of Hygiene and Tropical Medicine, "o estudo é de
excelente qualidade, e as conclusão são claras.”

“Ainda que o efeito médio (da poluição) sobre cada bebê seja pequeno e não seja algo que deva preocupar futuros pais, se
considerarmos a população como um todo, esse pequeno risco se multiplica por milhares de pessoas.”

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/02/130206_poluicao_bebes_lgb.shtml
Acessado em 11 de fevereiro de 2013.
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ANEXO II

Geleiras da patagônia estão derretendo mais rapidamente desde 2000.
06/09/2012 - Autor: Jéssica Lipinski - Fonte: Instituto Carbono Brasil

Uma nova análise do Centro de Estudos Científicos (CECs) de Valdívia, Chile, da Universidade Cornell, Estados Unidos, e da
NASA, publicada nesta quarta-feira (5) no periódico Geophysical Research Letters, revelou que a taxa de derretimento das geleiras
da Patagônia está maior nos últimos 12 anos, e que tal aceleração foi causada em grande parte pelo aquecimento global.

Mapeando a área através do Radiômetro Espacial Avançado de Emissões Térmicas e Reflexão (ASTER) e dos satélites de
Experimento de Clima e Recuperação de Gravidade (GRACE), os cientistas descobriram que os campos de gelo do norte e do sul
da Patagônia, os dois maiores no Hemisfério Sul depois da Antártida, estão encolhendo cerca de 1,8 metros por ano desde 2000, o
que faz a região apresentar um dos maiores índices de derretimento do mundo.

“A Patagônia é como uma garota-propaganda dos sistemas glaciais que estão mudando rapidamente. Estamos caracterizando-a
como uma região que está fornecendo água para o mar em uma alta velocidade comparada ao seu tamanho”, afirmou Michael
Willis, da Universidade Cornell.

Segundo a pesquisa, entre 1975 e 2000 ambos os campos contribuíam com o aumento do nível do mar em 0,042 mm por ano, mas
nos últimos 12 anos essa taxa subiu para 0,067 mm anuais, um aumento de 50%.

Isso significa que só o campo do sul da Patagônia perde aproximadamente 20 bilhões de litros de água por ano, o que, em 12 anos,
seria o suficiente para cobrir toda a superfície dos EUA com uma camada de 2,7 centímetros de água. Se a perda do campo norte
fosse acrescentada, a camada seria de 3,3 centímetros.

“Descobrimos que algumas geleiras estão estagnadas e mesmo que algumas aumentaram um pouco, mas no total, a diminuição e
o desgaste prevalecem. Curiosamente, vemos o desgaste ocorrendo até nas maiores elevações, onde presumivelmente é mais
frio”, comentou Willis.

Conforme explica a União Geofísica dos Estados Unidos (AGU), esse degelo está ocorrendo em áreas mais altas devido às
mudanças climáticas, que tem ocasionado temperaturas mais quentes nestas regiões.

“As temperaturas atmosféricas mais quentes contribuem para o desgaste nas regiões mais altas e frias dos campos de gelo. Além
disso, temperaturas mais quentes significam chances maiores de que a chuva, em vez da neve, caia nas geleiras e próximo a elas”,
declarou a AGU em um comunicado à imprensa.

“A precipitação é um componente enorme e provavelmente causa grandes mudanças na absorção de massa, e, portanto, no
equilíbrio”, concordou Alex Gardner, professor assistente da Universidade Clark, que não estava envolvido no estudo.

“Mais chuva pode, por sua vez, mudar a quantidade de água sob as geleiras. Mais água significa menos fricção, então as geleiras
começam a se mover mais rapidamente à medida que afinam, levando ainda mais gelo para os oceanos. A elevação de lagos em
frente às geleiras também pode ter um papel, à medida que eles absorvem as bordas de gelo mais rapidamente, fazendo as
geleiras se retraírem ainda mais”, completou o comunicado.

Mas para Eric Rignot, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, as características específicas dos campos de gelo da
Patagônia também ajudam a intensificar o índice de derretimento das geleiras do local.
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“Os campos de gelo patagônicos são dominados pelas ‘geleiras partidas’. Tais geleiras desovam icebergs nos oceanos e lagos e
tem uma dinâmica diferente das geleiras que ficam na terra e derretem sobre ela. Geleiras partidas são mais sensíveis a mudanças
climáticas, uma vez que elas ficam fora do equilíbrio, e fazem dessa região a área de mais rápido degelo glacial na Terra”, disse
Rignot.

Embora os cientistas ainda tenham que entender exatamente como o aumento das temperaturas continuará a influenciar os
campos de gelo da América do Sul, a nova pesquisa trouxe informações valiosas para futuras estimativas de degelo da região.

“Sabemos que a península antártica tem esquentado nas últimas quatro décadas, e plataformas de gelo estão desaparecendo
rapidamente e geleiras estão acelerando e elevando o nível do mar. Nossa pesquisa sobre a Patagônia está fornecendo visões
únicas sobre como essas grandes massas de gelo pode evoluir ao longo do tempo em um clima mais quente”, observou Rignot.

“Os pesquisadores podem agora acessar dados dessa remota região da Terra em sua totalidade, permitindo desenvolver
conclusões sobre todo o sistema, em vez de apenas focar nas mudanças de umas poucas geleiras estudadas em campo ou por
aeronave”, acrescentou.

“[Essa nova pesquisa] mostra taxas muito altas de perda de massa e seria ótimo ver um estudo de acompanhamento e como os
lagos modificam essas taxas de perda. Um estudo como esse realmente fornece dados fortes estabelecidos para validar e calibrar
modelos glaciais que poderíamos usar então para simular futuras mudanças nas geleiras. A modelagem é realmente a única
ferramenta que temos para fornecer futuras previsões”, concluiu Gardner.

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=731740 . Acessado em 12.01.2013.
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