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Introdução 

 

Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa “Divulgação Científica: Estratégias Retóricas e 

Organização Textual” (DCEROT) coordenado pela Profª. Drª. Maria Eduarda Giering. O 

projeto objetiva estudar os aspectos linguistico-discursivos dos gêneros de divulgação científica 

midiática (doravante DCM) dirigidos ao público infantil. Esse foco de interesse pressupõe a 

DCM como um discurso específico, marcado por atividades linguageiras textual e 

discursivamente situadas e marcadas por dimensões pertinentes a um contexto de comunicação, 

em detrimento da concepção de “tradução” ou “vulgarização” da ciência.  

Para o presente subprojeto, a investigação volta-se para os modos de construção dos objetos de 

discurso (KOCH, 2003; 2006; 2008b) – principalmente hipônimos e hiperônimos – e dos efeitos 

por eles produzidos nos artigos de DC do corpus. Busca-se compreender o grau de empenho do 

enunciador no processo de adaptação de sua escrita, manifestada nas escolhas anafóricas que 

partem de expressões comuns e desembocam em termos especializados. Muitos trabalhos já 

foram e continuam sendo desenvolvidos tendo em vista o fenômeno da referenciação discursiva 

(CAVALCANTE, 2003; KOCH, 2003; 2006; 2008; MONDADA, 2002) através da qual os 

objetos-de-discurso produzem sentidos de acordo com diferentes usos e situações em que são 

empregados, afastando-se assim do paradigma referencial tradicional. Contudo, há uma lacuna 

quanto à concretização de tais preocupações descritivas, teóricas e analíticas aplicadas ao 

campo da DC para crianças. O trabalho aqui proposto debruça-se sobre esse campo, ao propor a 

identificação e a descrição do funcionamento textual-discursivo dos objetos-de-discurso 

presentes nos textos do corpus, que, devido às suas circunstâncias de produção, circulação e 

recepção, exigem que se levem em conta as restrições da situação de DC midiática 

(CHARAUDEAU, 2008a), como, por exemplo, as visadas de captação e a informação, 
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constitutivas do contrato de comunicação midiático (CHARAUDEAU, 2006; 2008a, 2009). As 

visadas repercutem nas construções macro e microestrutural dos textos (VAN DIJK, 1998; 

2005) enquanto evidências proeminentes da organização da dinâmica anafórica, que por sua 

vez, respondem às escolhas do produtor, sendo que essas opções conectam-se à ideia de 

estratégia na configuração textual (GIERING, 2008). Desta forma, entende-se que os sentidos 

construídos pelas anáforas ao longo de uma progressão textual mantêm relações com as 

sequências micro e/ou macroproposicionais em que residem, o que, estrategicamente, 

transforma as sequências em vieses que equilibram o jogo entre a instância de saber e a de não-

saber. As escolhas anafóricas são analisadas a partir dos indícios estruturais (micro e macro) do 

texto que remetem às condições e finalidades da cena enunciativa, sustentada por uma relação 

de colaboratividade (MONDADA & DUBOIS, 2003) que torna a materialidade textual uma co-

construção discursiva.  

 

Metodologia 

 

O projeto DCEROT conta com um corpus constituído de 75 artigos de DC publicados na revista 

Ciência Hoje das Crianças em versão impressa. Os artigos selecionados pertencem às revistas 

publicadas entre o período de novembro de 2008 e julho de 2010, entre os quais foram 

escolhidos aqueles que informavam e/ou explicavam determinado fenômeno ou descoberta 

científica. O subprojeto aqui apresentado enfoca os artigos que apresentam no início do texto, 

obrigatoriamente, e em seu decorrer, anáforas envolvidas em alguma relação de hiponímia. A 

pré-análise integral (envolvendo todo o corpus) mostrou que essa relação é recorrente e 

mantém-se ligada ao processo de transformação dos objetos-de-discurso que são introduzidos 

por expressões comuns (não-especializadas) até incorporarem termos mais técnicos ou formais 

(especializados). Fez-se então um recorte do corpus, que resulta em 20 artigos, investigados a 

partir da observação das relações de hiponímia e das suas posteriores “metamorfoses” 

linguistico-discursivas. São descritas, neste trabalho, as marcas anafóricas (hipônimos e 

hiperônimos principalmente, dentre outros) micro e macroproposicionais que (res)situam os 

lugares e papéis atribuídos aos sujeitos do discurso e definem a colaboratividade que os 

relacionam e simultaneamente é afetada pelas idiossincrasias do discurso midiático.    

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados da pesquisa são parciais, pois este subprojeto está em fase inicial e seu alcance é 

exíguo diante da integralidade do corpus. Entretanto, a pesquisa até aqui realizada mostra que 

os hiperônimos são fundamentais na manutenção da tensão entre o informar e o captar, 
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principalmente no início dos textos – ainda que não exclusivamente -, e imprescindíveis no 

construto cabal. A pesquisa aponta para a condição de prerrequisitos incorporada pelos 

hipônimos/hiperônimos enquanto condição necessária para que suas atuações ao longo do texto 

deem conta das explicações de cunho técnico, correspondendo às operações sociocognitivas 

oriundas da labuta do enunciador em responder às exigências do entorno interacional.  

 

Conclusão 

 

A presente investigação constata a “negociação” que é empreendida no texto por meio dos 

recursos anafóricos, que por sua vez, conectam-se a outros segmentos (proposições) a fim de 

produzir sentidos convergentes ao projeto de comunicação. Essas marcas anafóricas revelam o 

jogo de sentidos e representações que confronta e ao mesmo tempo articula a instância de 

recepção à de produção. Os objetos hipônimos/hiperônimos, ao mesmo tempo em que 

delimitam as estruturas e os efeitos pragmáticos delas provenientes, acabam sendo 

influenciados pelos diferentes campos retóricos (ou sequenciações) que, aqui, correspondem às 

diferentes cenas enunciativas, visíveis tanto macro quanto microestruturalmente, e sempre inter-

relacionadas no intuito de produzir sentidos convenientes para os fins discursivos.  
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