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O CONCEITO DE GÊNERO: IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS PARA A LEITURA E A PRODUÇÃO DE TEXTOS
Edson Nascimento Campos* (FALE/UFMG)

O título dado a este texto explicita a direção de seu conteúdo: de um
lado, a direção que leva o conteúdo para uma abordagem do conceito de gênero; de
outro, a direção que trata o conteúdo do ponto de vista das implicações metodológicas
que tal conceito levanta para as atividades de escrever e ler textos, circunscrevendo
tais atividades ao ambiente enunciativo do gênero Divulgação Científica.
O conceito de gênero diz respeito ao modo de organização das experiências com a linguagem, ou seja, o modo de organização das ações que os interlocutores produzem na interação que os mobiliza. Em outras palavras, a ação enunciativa
dos interlocutores pressupõe a relação dialógica do locutor, na posição de dizer eu,
dizendo, simbolicamente, o interlocutor, aí constituído, então, como o outro. O conceito de gênero diz respeito, enfim, ao modo de organização do todo, isto é, ao modo de
organização das relações dialógicas que são as relações de linguagem do eu com o
outro.
O gênero Divulgação Científica (DC), por exemplo, regulamenta a ação
de um eu (Divulgador: DV) que usa a linguagem, discursivamente, para aproximar o
outro, vestido, simbolicamente, de não-especialista (o Público), daquele o outro vestido, simbolicamente, de o especialista (a Ciência). Por isso, o emblema, ou flâmula,
que DV usa, na produção do texto de DC, no palco das ações com a linguagem, traz
a seguinte inscrição: eu falo pelos outros para os outros.
Em outros termos, o eu de DV articula a linguagem dos outros: a enunciação e o discurso da Ciência (E 1 D 1) e a enunciação e o discurso do Público (E
2 D 2) com as quais produz uma construção ternária: a enunciação e o discurso de
DC (E 3 D 3). O que o eu de DV faz, então, é um trabalho de ação dramática com a
linguagem, atuando com a mediação, ou seja, com a determinação recíproca destas
duas enunciações: a da Ciência e a do Público. E dramatizando, no palco, o movimento de ir e vir de tais enunciações, com o propósito discursivo de aproximar o
não-especialista do especialista, faz ele a ultrapassagem das linguagens articuladas
e nisso produz a condensação dessas linguagens num todo identificado como texto
do Gênero Divulgação Científica. Nessa condensação DV produz um Gênero e um
texto que evidenciam, na mescla das enunciações que vão sendo infiltradas, o caráter
polifônico da linguagem, uma vez que as diversas vozes, na articulação dos diversos
atores agenciados, dramaticamente, por DV, produzem a impureza da prática intertextual manifesta em DC.
Enfim, da posição simbólica de eu, DV articula uma dupla exterioridade dialógica: uma exterioridade em relação à enunciação e o discurso da Ciência (o
outro) e uma outra exterioridade em relação à enunciação e o discurso do Público (o
outro). Com isso, DV mantém uma terceira exterioridade dialógica: a do eu que movimenta as duas enunciações articuladas com o propósito de encenar a interlocução
com o Público a fim de aproximá-lo da Ciência, esfera enunciativa para a qual DV não
produz discursivamente os textos que disseminam informações científicas.
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O gênero DC nasce, então, do jogo dialógico do eu na relação enunciativa e discursiva com os diversos outros, localizados nas esferas enunciativas da Ciência e do Público, o que significa dizer que o conceito de gênero trata do modo como
se dão as experiências com a linguagem, ou do modo como se dá a experiência com
o todo materializado simbolicamente.
Delimitado o conceito de Gênero, que implicações metodológicas surgem para a leitura e a produção de textos, ou seja, que orientações poderiam servir
de perspectivas operacionais para um trabalho com as ações de escrever e ler textos
do gênero Divulgação Científica?
Ora, pensando o gênero Divulgação Científica nos limites desse tratamento enunciativo da linguagem, em que o locutor, articulado por DV diz eu na relação
com o outro, que é o usuário da linguagem do especialista (a Ciência) a fim de aproximá-lo do outro articulado por DV, que é o usuário da linguagem do não-especialista
(o Público), DV assume uma ação de linguagem própria de quem faz um relato. Por
isso, DV diz: eu falo pelos outros, para os outros.
Ao assumir o relato, aquele que escreve ou lê textos do Gênero DC
precisa executar estratégias textuais próprias de quem narra, o que evidencia a importância da Lingüística Textual com o estudo dos tipos de texto, os quais, segundo
as determinações de gênero, perdem o caráter meramente formalista e ganham a
dimensão discursiva pressuposta pela ação de linguagem
Se DV relata, o escritor ou o leitor, nesse caso, precisa articular as ações
de linguagem reconhecidas, por exemplo, como Discurso Direto e Discurso Indireto,
o que do ponto de vista gramatical se expressa com a oração subordinada objetiva
direta uma vez que o eu que narra diz para o outro aquilo que um outro diz. Por isso,
é possível dizer que o discurso de DV opera com um discurso articulado a um outro
discurso. É o que se pode dizer quando se diz que o discurso de DV é constituído pela
ação da voz do outro que tem em mira uma operação de linguagem sobre a voz de um
outro, ambos constituintes do eu vestido por DV. Diante disso, aquele que escreve ou
lê precisa articular as diversas vozes constitutivas do eu de DV o que pode ser mostrado e marcado, por exemplo, com o sinal das aspas duplas – sinal da voz do outro
na voz do eu – na constituição sintática do Discurso Direto.
Vale lembrar que no Discurso Relatado do Divulgador, dentro do texto
de DC, o uso do Discurso Indireto Livre é uma outra ocorrência sintática da voz do
narrador. Nesse caso DV se veste com uma fantasia dialogicamente ambígua, pois
ao se vestir de especialista não se identifica como tal. Veja-se, por exemplo, a marca
do sujeito indeterminado como pista da voz da Ciência incorporada por DV. Exemplo:
Sabe-se que a água é constituída de H2O.
Em outras palavras, com tal conceito de gênero, as atividades de escrever e ler textos precisam ser tratadas como ação, como relação interativa, como estratégia discursiva, como realização textual e gramatical em que a linguagem acontece a
serviço do uso uma vez que a interlocução dos agentes de linguagem pressupõe uma
ação do eu sobre o outro a fim de aproximar esse interlocutor daquele interlocutor
mais distante: o outro.
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Com isso, as atividades de escrever e ler pressupõem, também, a mescla dos usos das variedades lingüísticas, pois o Divulgador conta com o uso produtivo
da linguagem do especialista e a do não-especialista com o que precisa ser efetivada
a infiltração de um uso em outro uso a fim de promover a disseminação de informações especializadas para um público distante de sua produção.
Por isso, no domínio das variedades lingüísticas, o léxico dos textos de
DC precisa ser tratado pelo escritor e pelo leitor como realização das múltiplas vozes
enunciativas, o que evidencia o uso polifônico da linguagem uma vez que tais vozes
formam a encenação executada por DV na sua ação interlocutiva. Se os termos especializados da Ciência aparecem, em ação, no corpo do texto, os termos não-especializados do Público também precisam aparecer, operativamente, em associação com
aquele léxico, pois um léxico só ganha sentido pela articulação semântica com outro
na operação de linguagem executada por quem escreve e lê.
Além do mais, se as operações com o léxico respondem à exigência
discursiva de DC, ou seja, aproximar um usuário de outro, a fim de disseminar a Ciência junto ao Público, o escritor e o leitor, para tal finalidade discursiva, precisam,
também, operar com um léxico que seja do uso universal ou comum aos intercâmbios
dos especialistas e dos não-especialistas, pois o que é comum a tais usuários facilita
a aproximação de ambos no uso mesclado com as demais ocorrências especializadas
e não-especializadas do léxico.
Se fica evidente, então, para o escritor e o leitor de DC, o uso estratégico-discursivo do léxico, evidenciando nesse plano de realização da linguagem verbal,
as operações enunciativas requeridas pelo gênero, é preciso ampliar esse olhar sobre
o léxico, deslocando-o para os modos de organização sintática dos termos científicos
(C) e quotidianos (Q).
É assim que, por operar, discursivamente a aproximação de esferas
enunciativas produzidas socialmente, para serem separadas, DV coloca em funcionamento, no texto de DC, a organização sintático-gramatical do léxico. Aquele que
escreve, ou lê, precisa, então, articular a relação do léxico da Ciência (C) com o léxico
do Quotidiano (Q), exercendo algumas práticas de sintaxe.
A sintaxe da justaposição do léxico pode ser realizada com a Adição:
termos de C e Q podem aparecer justapostos aditivamente, evidenciando o esquema
C, Q ou Q, C. Exemplo: H2O, água; ou água, H2O. A justaposição do léxico especializado e não-especializado pode ocorrer, ainda, por Explicação, obedecendo ao esquema Q, termo que significa C, ou vice-versa. Por exemplo: água palavra que significa
H2O. Além desses dois mecanismos de justaposição é possível a ocorrência de um
terceiro: a justaposição por Alternância, cujo molde sintático seria Q ou C; C ou Q. Por
exemplo: água, ou substância química formada por hidrogênio e oxigênio.
Se DV, então, opera com a sintaxe do léxico, mobilizando, dialogicamente, a voz da Ciência e do Público, o escritor ou o leitor precisa articular os sinais
gráficos que operam como inciso no corpo da frase: os parênteses, as vírgulas, os
colchetes, os travessões indicam o espaço da intercalação das vozes de C ou de Q no
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diálogo constitutivo que vai formando o eu de DV, o que faz de tais sinais as marcas da
presença mesclada do outro com o outro no corpo simbólico do locutor: o eu de DV.
Por outro lado, no uso lingüístico que DV executa ao fazer com a linguagem uma apreciação sobre o próprio uso da linguagem, colocando o uso nos limites
de dois pontos de vista diferentes, acontece o que se pode chamar de modalização
autonímica. DV usa “inadequadamente” um termo de C ao se dirigir ao Público, quando poderia usar um termo “adequado” da linguagem de C no contacto com o Público
e seus usos particulares de linguagem. DV poderia também fazer o inverso. Exemplo:
“Mistério” é o nome com que foi batizada, pelos cientistas, a nova espécie – ainda
em estudo – pelos cientistas. Nesse exemplo, DV usa um termo “inadequado” para
os usos da Ciência ao se dirigir ao Público, mostrando que há, ainda, uma distância
a ser vencida na fixação do termo científico “adequado” para a nova espécie. Nesse
acontecimento dialógico de linguagem, em que um termo “inadequado” para a Ciência
dialoga com um termo que virá a ser “adequado”, nos limites de C, as aspas duplas ou
o itálico são os sinais que marcam e mostram o movimento dos termos em apreciação
ou em modalização.
Já do ponto de vista da sintaxe dos termos da oração, DV se vale do
poder explicativo do aposto e, aí, no inciso que abre a frase para a explicação intercalada, aparece ou a voz de C explicando Q, ou o contrário. Disso decorre o seguinte: no
tratamento enunciativo da linguagem, em que o fato gramatical vale pelo seu poder de
uso, o aposto que é, na sintaxe da gramática tradicional, pensado como termo acessório, passa a ter, na sintaxe do uso dialógico das vozes de C e Q um papel sintático
essencial. Essas vozes em mescla é que fazem ocorrer, por exemplo, um núcleo nominal constituído por C, que tem como primeiro determinante um termo de C o qual
vem articulado sintaticamente a um outro determinante, termo de Q. É o que ocorre
com o que se pode chamar de adjunto adverbial de conformidade, pois tal segmento
sintático tem o poder dialógico de materializar o ponto de vista a partir do qual são
vistos os fatos da Ciência no diálogo com o Público. Esse segmento, nos limites do
gênero DC, pode ser identificado como modalização em discurso segundo. Exemplo:
Conforme fulano; Segundo beltrano; Do ponto de vista de fulano.
No plano da sintaxe das orações justapostas, DV articula as coordenadas aditivas, explicativas, alternativas, conclusivas operando com tais orações o jogo
dialógico das vozes da Ciência e do Público. No plano da sintaxe da subordinação,
além da subordinada substantiva objetiva direta que, gramaticalmente, materializa a
realização do Discurso Direto e Indireto, sem o que não se constitui o relato de DV, o
eu do narrador mobiliza as subordinadas adjetivas restritivas e explicativas uma vez
que tal sintaxe possibilita o efeito da aproximação discursiva do gênero DC.
Operando com a sintaxe de uso do léxico, com a sintaxe do uso dos
termos da oração, com a sintaxe do uso das orações, tendo em vista o tratamento
discursivo previsto pelo gênero DC, aquele que escreve e lê estará operando com o
tratamento enunciativo da língua e, nisso, poderá colocar a tradição gramatical dentro
de novos limites teóricos de abordagem dando a essa tradição um sentido que tal
tradição não contempla. Se nessa tradição o fato gramatical é, metodologicamente,
pensado como fato fora do uso, aqui, nos limites dos estudos enunciativos do gênero,
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a linguagem e a língua precisam ser pensadas na interlocução, e, aí, o fato precisa
ser pensado dentro do uso.
Já no plano da Lingüística Textual, ainda que DV construa as estratégias
textuais do tipo textual da narrativa, previsto pelo relato, como exigência do gênero
DC, o que pode ocorrer é a mescla de seqüências lingüísticas estruturadas que são
conhecidas como Descrição, Dissertação, Argumentação, constituindo, discursivamente, por exemplo, a presença da Descrição com a Narração; ou da Dissertação
com a Narração, com a Argumentação, pois nenhum tipo é absolutamente puro.Um
tipo textual aparece impuro, contaminado pela presença de outros tipos, uma vez que
discursivamente o Tipo Textual da Descrição, por exemplo, pode combinar com os
fatos narrados a fim de que DV possa produzir a aproximação discursiva do leitor de
DC a fatos científicos distantes de seu universo de não-especialista.
E se os tipos textuais, nos textos do gênero DC não são puros, a linguagem verbal de que se vale DV vem, freqüentemente, associada às linguagens
não-verbais das cores das imagens, das letras, ou das linhas dos gráficos, tabelas,
fluxogramas, ou da linguagem dos números em quantidades absolutas, percentuais,
fracionais, pois, dialogicamente uma linguagem acaba articulando, dialogicamente,
uma outra linguagem e, nisso, aquele que escreve ou lê, opera o seu esforço discursivo de aproximar os que estão distantes: a Ciência e o Público.
Dizendo de um outro jeito, o que escreve ou lê textos de DC, precisa
operar com o cruzamento de linguagens, obedecendo ao princípio dialógico de que
um texto é constituído, até certo ponto, pela presença reconhecida, ou não, de um ou
mais textos. Isso exige do gênero DC o trabalho de produção de sentido identificado
por paráfrase, pois DV, até certo ponto, reproduz textos da Ciência com a linguagem
do Público e, ao mesmo tempo transforma tais textos a fim de aproximá-los, o que faz
de DV um produtor textual que tem a transparência do escritor e a originalidade do autor. Por outro lado, nesta reprodução e transformação operada com o cruzamento de
textos especializados e não-especializados, DV pode operar transformações que façam oposições aos textos parafraseados a fim de gerar a prática polêmica da paródia.
Por outro, em textos de DC, a escrita especializada da Ciência pode suscitar, discursivamente, a alusão a trechos da fala ou da escrita não-especializada do Público, o que,
possibilita fazer surgir, o cruzamento intertextual da linguagem falada com a escrita
ou da linguagem verbal com a não-verbal. Por outro lado, uma vez que a variedade
lingüística do Público, em DC, é tão legítima como a da Ciência, pois não nenhuma
variedade, aí, é melhor ou pior que outra, o cruzamento intertextual dos textos com o
jogo mesclado das variedades cria aquela prática intertextual em que a diferença não
está associada à oposição da paródia, mas à diferença em que uma prática de linguagem homenageia a outra no trabalho discursivo de aproximação de esferas de comunicação diferentes (a da Ciência e a do Público). E essa diferença intertextual em que
uma variedade homenageia a outra faz de DV um usuário da prática do pastiche.
Enfim, mobilizados pelo tratamento enunciativo do conceito de Gênero,
e, por extensão, pelo jogo interativo da relação dialógica, que é articulada em torno do
movimento discursivo dos interlocutores, aquele que escreve ou lê textos do Gênero
Divulgação Científica, ocupa a posição de produzir e receber textos operacionalizados
por estratégias textuais que objetivam aproximar a esfera da Ciência da esfera do
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Público. Pensando nesses termos, o Divulgador, o que escreve textos de DC, objetiva
democratizar, pela leitura da produção da Ciência, o acesso de um público não-especializado que, socialmente, está distante da produção dos resultados da atividade
científica, pois na divisão do trabalho, previsto pela sociedade, quem produz está
separado de quem recebe, o que constitui a experiência social da alienação. Diante
disso, o gênero Divulgação Científica acaba por assumir uma missão social, ou seja,
a da devolução do investimento que a sociedade faz em uma pequena esfera, a da
Ciência, no sentido de produzir resultados que tenham, pela disseminação junto ao
Público, alcance mais amplo que o do limite restrito da especialização da Ciência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. A encenação da comunicação no discurso de divulgação científica. In: ______. Palavras Incertas: As não-coincidências do dizer. Campinas: Unicamp, 1998. p.107-131.
AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Heterogeneidade (s) Enunciativas. Trad. Celene M.
Cruz e João Wanderley Geraldi. Cadernos de Estudos Lingüísticos. Campinas; nº
19, jul./dez., p.26-41.
BAKHTIN, Mikhail. A interação verbal. In: ______. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São
Paulo: Hucitec, 1979.
BAKHTIN, Mikhail. Discurso Indireto, Discurso Direto e suas variantes. Língua. In:
______. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método
sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1979.
BAKHTIN, Mikhail. Língua, Fala e Enunciação. In: ______. Marxismo e Filosofia da
Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1979.
BAKHTIN, Mikhail. O Discurso de Outrem. In: ______. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem.
São Paulo: Hucitec, 1979.
CAMPOS, Edson Nascimento. A dimensão discursiva do texto de Divulgação Científica (DC). In: MENDES, Eliana Amarante de Mendonça; OLIVEIRA, Paulo Motta e
BENN-IBLER,Veronika (Org.). O novo milênio: interfaces lingüísticas e literárias. Belo
Horizonte: FALE/UFMG, 2001.
CAMPOS, Edson Nascimento. Texto e interação: o estilo – estratégia textual. In. PERES, Ana Maria Clark; PEIXOTO, Sérgio Alves; OLIVEIRA, Silvana Pessôa de. (Org.).
O Estilo na Contemporaneidade. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG,
2005.
COSTA VAL, Maria da Graça. A gramática do texto, no texto. Revista de Estudos da
Linguagem. v. 10, n. 2, p.107-133.

Discursos e Identidade Cultural

105

COSTA VAL, Maria da Graça. A interação lingüística como objeto de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Educação em Revista. v.7, n. 16, p. 23-30
CURY, Maria Zilda Ferreira. Intertextualidade: uma prática contraditória. Ensaios de
Semiótica. Belo Horizonte; v. 8, Dez. p. 117-128.
ECO, Umberto. Entrando no Bosque. In: ___. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 7-31.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2001.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. (Org.). Gêneros Textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna,
2002. p. 19-36.
PAULINO, Graça et al. Intertextualidades: Teoria e Prática. Belo Horizonte: Ed. Lê,
1995.
****
Edson Nascimento Campos: Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em
Estudos Lingüísticos, FALE/UFMG, aposentado e vinculado, por credenciamento específico, à Linha A de Pesquisa: Lingüística dos Gêneros e Tipos Textuais.
*

Discursos e Identidade Cultural

