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O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu 

começo. (Mikhail Bakhtin) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O intuito do presente trabalho é demonstrar que a história da divulgação científica é 

também uma história dos gêneros. Defenderemos, dessa forma, que os gêneros do discurso 

são um elemento importante para se pensar a história. Verificamos que o tempo é um 

elemento substancial para que haja o surgimento de novos gêneros, ou mesmo para que haja 

evolução dos gêneros já existentes. A história recente é generosa de exemplos que 

demonstram esse ingrediente temporal na evolução dos gêneros e, por consequência, da 

própria linguagem. 

Boa parte da fonte de tais exemplos é a internet, fator que demonstra que devemos 

observá-la sob um olhar linguístico e discursivo, além dos consagrados aspectos econômicos, 

culturais e sociais. Verifica-se que a popularização da Internet fez com que gêneros digitais 

como e-mails, chats e blogs se tornassem parte da vida corrente das pessoas, algo que até 

alguns anos atrás simplesmente não existia e hoje assume um papel de extrema relevância no 

cotidiano de boa parte da humanidade. No campo de estudos da linguagem,a internet tem 

propiciado acalorados debates como o fato de ela produzir gêneros que poderiam ser 

considerados como “novos”, ou se seriam uma espécie de desdobramento de gêneros 

consagrados como a carta. A Internet é certamente um dos elementos primordiais, talvez o 

maior catalisador para os gêneros na contemporaneidade, uma vez que ela possibilita e media 

diversos tipos de comunicação. Deve-se ressaltar que segundo a reflexão bakhtiniana, 

“falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos nossos enunciados 

possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, 2010c, 

p.282), obrigatoriamente deverá haver gêneros para que exista comunicação. O que temos 
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observado com a popularização da Internet e o desenvolvimento de trocas de informação via 

novas tecnologias, portanto, afetará de forma direta a linguagem e, por consequência, os 

gêneros. 

A partir dessa afirmação, é possível perceber que avaliamos a divulgação científica 

como uma espécie de relação dialógica. Outras leituras seriam possíveis: i) considerá-la como 

um gênero particular (ZAMBONI); ii) reformulação através de veículos didáticos para o 

público leigo (MOIRAND) (AUTHIER-REVUZ). Nossa concepção concebe que a 

divulgação científica tem sua história formada pelos próprios gêneros que já. Deve-se destacar 

que tal concepção de uma história composta por gêneros não se restringe tão somente à 

divulgação científica – o presente objeto de pesquisa – outras histórias também são histórias 

dos gêneros. 

 

1. INFLUÊNCIAS DA TECNOLOGIA NOS ENUNCIADOS E NOS GÊNEROS 

Tomemos como um dos exemplos possíveis a esfera política. Muitos gêneros 

passaram a ser aproveitados com a inserção da internet. Hoje os candidatos possuem sites, 

microblogs, e boa parte da organização política é feita por mecanismos digitais, é possível 

acompanhar gastos de campanha, programas de governo em arquivos disponíveis na rede, 

algo que até poucos anos atrás, antes da primeira eleição do Lula, não era possível.Quase 

todos os campos, mesmo os que têm forte peso da tradição como a esfera religiosa, são 

afetados pela tecnologia, uma vez que já se vê muitas mensagens religiosas sendo publicadas 

em redes sociais e, até mesmo, o uso de power point e outras tecnologias em cultos religiosos. 

Cada esfera, no entanto, irá tomar um caminho diferente a partir de tais mudanças, fator que 

deve ser recordado para que se sublinhe as particularidades de cada esfera. 

 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças 

profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do 

símbolo religioso, da fórmula científica, da forma jurídica, etc. Cada campo 

de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a 

realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de 

sua própria função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que 

coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.33) 

 



A partir da consciência de tais especificidades, uma questão importante a ser debatida 

é como ocorre o processo de surgimento de novos gêneros e como eles são abraçados pela 

sociedade. É possível destacar dois aspectos fulcrais para que os gêneros possam se 

desenvolver. Uma primeira de base material, infraestrutural e uma outra de base social, 

ideológica e superestrutural. Para que o gênero possa se sedimentar e adquirir relevância, 

precisa que ele seja absorvido pela cultura e que tenha igualmente possibilidade técnica de ser 

produzido, circulado entre a população. Pode-se elaborar uma hipótese como o e-mail, para 

que ele possa se sacramentar como um gênero, é preciso que haja tanto no plano da 

infraestrutura (computador, rede elétrica, acesso à internet etc.) como no plano da 

superestrutura  (uma cultura digital, uma organização de pessoas que compartilhem os 

conhecimentos de como se usar um e-mail etc.). 

Tanto a esfera científica e acadêmica, quanto a esfera publicística sofreram tais 

mudanças. É possível tomar a própria maneira como se submete resumos, envia-se artigos, 

faz-se inscrições em congressos como exemplos dessa transformação. A maior parte dos 

eventos acadêmicos (simpósios, encontros, conferências) são realizados exclusivamente pela 

internet. O processo de transformação foi tão amplo que muitos dos pesquisadores mais 

jovens sequer sabem como se organizava e sesubmetia textos em um passado próximo. No 

âmbito publicístico uma mudança similar ocorreu, grande parte dos jornais possuem hoje 

versão impressa e versão digital. 

 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 

quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 

enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a palavra 

“resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, 

baseia-se neles, subtende-os como conhecidos, de certo modo os leva em 

conta. (BAKHTIN, 2010, p.297) 

 

Avaliaremos nesse momento o que ocorreu com a divulgação científica. No início ela 

ocorria basicamente através de cartas. Em seguida e durante muito tempo passou a ser 

publicada em revistas, jornais, entre outros veículos impressos. Com a chegada de mídias de 

áudio e vídeo, houve a possibilidade de se ter programas televisivos e de rádio que se 

empenhavam em ampliar a divulgação científica para o âmbito doméstico e expandir o raio de 

alcance da divulgação científica. Essa leitura temporal que tecemos, permite-nos verificar que 

houve um espraiamento da divulgação científica que de início ocorria por meio de cartas para 



evitar o controle da igreja, por exemplo, nesse caso ainda temos a divulgação científica no 

âmbito comezinho, contexto que é totalmente distinto do que observamos hoje em que o 

rádio, a televisão, as revistas, os jornais e a Internet – por diversos meios – torna a divulgação 

científica acessível para um grande público. 

  

2. UMA MUDANÇA DE PARADIGMA E DE GÊNEROS 

 

Ressalta-se que, com a chegada da Internet, houve uma nova possibilidade de abertura 

para a divulgação científica.Nessa etapa do nosso detalhamento histórico da divulgação 

científica, é necessário destacar que, inicialmente, a divulgação científica se encontrava 

restrita aos sites oficiais de revistas como a Super Interressante, Scientific American Brasil 

etc. Essas revistas encontravam no ambiente digital uma possibilidade de divulgarem as 

revistas, mas o material disponível era restrito, havendo pouco ou nenhum conteúdo exclusivo 

nos sites oficiais que consistiam, basicamente, na tentativa de conseguir novas assinaturas e 

leitores para as revistas. 

Nesse momento, consideramos que a divulgação científica na Internet estava no 

perímetro do que se considera a web 1.0. O conteúdo era basicamente restrito aos donos das 

páginas, havia pouca interação com os usuários, não havia espaço para comentários etc. 

Houve, com o desenvolvimento da internet, uma mudança que teve reflexos significativos na 

divulgação científica, a mudança de paradigma de uma web 1.0 para web 2.0.“Muitos 

utilizadores devido à rapidez do processo da mudança, nem se deram conta que a Internet 

mudou o seu paradigma” (BOTTENTUIT JR., COUTINHO, 2008, p.1862). Como o próprio 

Bakhtin assinala em sua conclusão de Problemas da Poética de Dostoiévski, a evolução dos 

gêneros não faz com que os gêneros antigos sejam substituídos ou eliminados. O romance 

polifônico de Dostoievski, por exemplo, não fez com que os romances todos mudassem para 

nova forma, romances monológicos continuaram a existir. Da mesma maneira, a alteração da 

web 1.0 para a web 2.0 não fez com que toda a Internet mudasse para esse novo formato, 

portais, páginas pagas, conteúdo privado seguem existindo. Uma prova disso é a própria 

existência de páginas como a da Super Interessante que segue o modelo de web 1.0, embora 

com pequenas mudanças. 

 



 

FIGURA 1: Home Page (Super Interessante) 

Como verificamos acima, a própria web 1.0 sofre alterações em sua história recente. A 

página oficial de uma revista era originalmente concebida como um exemplo de web 1.0. No 

entanto, verifica-se que já há espaço para a web 2.0 (“Super no Facebook) na home page do 

site. Verificamos que o conteúdo pago ainda está presente, com possibilidade assinar a revista 

tanto em cópia impressa, quanto em formato digital (para ser lida em tablets e smartphones). 

Verifica-se que há um hibridismo quanto ao caráter dos gêneros que compõem a web 1.0 e a 

web 2.0. A primeira tendia a transportar para o espaço digital as notícias, os artigos de 

opinião, matérias que já eram de alguma forma presentes antes da popularização da Internet. 

A web 2.0 também toma elementos do passado como base, mas possui um perfil distinto. Há 

a presença forte de comentários, compartilhamento de informações em que se pode criticar, 

opinar, elogiar o conteúdo. Assim como é possível também debater com os demais usuários 

sobre ideias acerca do material postado. Tal alteração teve como um dos principais resultados 

o surgimento de redes sociais como o Twitter, Facebook e Orkut. Isso mudou 

substancialmente a maneira com que as pessoas se relacionam na rede, a interação deixou de 

ocorrer exclusivamente em sites, para poder se perpetrar em notícias, artigos, colunas de 

opinião, todas agora passíveis de comentários e opiniões dos internautas. O fator central é a 

mudança de eixo de um webmaster que gerenciava as informações (web 1.0) para um modelo 

colaborativo com participação ativa dos internautas (web 2.0). A própria Wikipedia e outras 

páginas colaborativas que são elaboradas essencialmente pelos próprios usuários, são 

exemplos de web 2.0. 



A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a 

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.42) 

 

Paralelamente, verifica-se que há uma espécie de cotidianização da ciência e da 

produção científica como um todo. Como resultado desse processo, percebe-se que cada vez 

mais se tem como objetivo fazer com que o leitor seja captado pelo interesse a tópicos que 

podem ser amplamente debatidos pelos internautas. Dessa forma, torna-se evidente que há 

uma ressignificação do conteúdo científico originado, sobretudo, em universidades e centros 

de pesquisa e que passam por uma refração pelos veículos de divulgaçãocientífica que tentam 

tornar tais conteúdos de interesse para o público geral. Essa ressignificação do material 

científico já ocorria antes da popularização da Internet. Mesmo em revistas de saúde, por 

exemplo, é frequente a ocorrência de citação indireta de pesquisas de faculdades, laboratórios 

etc. O que dá um estatuto de veracidade para as “dicas” de saúde e nutrição que 

periodicamente estão presentes em tais revistas. 

Uma das páginas mais populares de divulgação científica no Facebook é a 

Interessante2 que conta com mais de 423 mil usuários cadastrados em sua conta. Verifica-se 

que ela usa o discurso científico com frequência, utilizando com frequência referências ou o 

discurso científico.  
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FIGURA 2: Imagem de divulgação científica (Interessante) 

 

A imagem acima é um dos exemplos de material postado pela Interessante na Internet. 

A temática mais frequente é de comportamento, saúde, assim como curiosidades no geral. 

Embora use de modo recorrente o discurso científico, ela se afasta consideravelmente de 

temas que fogem completamente da alçada do grande público, sublinhando principalmente os 

resultados da pesquisa. Fatores importantes da pesquisa científica como a metodologia, 

referências teóricas e do arcabouço intelectual que auxiliaram na pesquisa são sumariamente 

negligenciados, uma vez que os resultados possuem a capacidade de impactar mais facilmente 

esse leitor veloz de Internet. 

Por fim, é conveniente destacar que a brevidade do conteúdo verbal é uma das 

principais marcas estilísticas dos gêneros que compõem a divulgação científica na web 2.0. 

Isso se deve ao fato de haver constantes atualizações em redes como o Facebook e o Twitter, 

dessa forma, o usuário que queira saber mais sobre determinado conteúdo, deverá clicar em 

um hipertexto que possibilite que ele navegue até outra página que tenha detalhes da pesquisa. 

Tampouco é possível saber que universidade, qual estudo, ou grupo de pesquisa é autor da 



pesquisa que embasa a divulgação. Percebe-se, afinal, que as recorrentes frases como “aponta 

pesquisa”, “segundo pesquisa”, “segundo estudo”, “aponta estudo”, “mostra estudo”, “diz 

cientista ou psicólogo” etc. não são uma forma essencialmente de discurso citado, mas de 

validação do conteúdo com uma chancela científica. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidencia-se que o mundo sofreu uma série de mudanças desde a chegada da internet. 

Em um segundo momento, a própria internet passou por mudanças e alterações dos seus 

moldes, o que afetou igualmente os gêneros.  

A divulgação científica é um dos caminhos em que se pode constatar tais mudanças. 

Ao se verificar as mudanças que a divulgação científica passou desde o seu início é muito 

eficaz para perceber que vários gêneros já a emolduraram, deram forma, estilos e coloridos 

distintos, fator que demonstra que a divulgação científica não é um gênero específico, pelo 

contrário, há uma série de gêneros que podem ser recrutados para que a divulgação científica 

ocorra. Como tendência, podemos sugerir que tal evolução continue a ocorrer no futuro, da 

mesma forma que ocorreu até hoje. 

Verificamos no material analisado, extraído da página Interessante no Facebook, uma 

forte preocupação de ressaltar os resultados da pesquisa e de enfatizar a cientificidade do que 

se afirma, embora não haja nenhum hipertexto ou referência bibliográfica direta que permita 

que o internauta possa acessar o conteúdo original e tirar dúvidas ou sanar a curiosidade em 

relação a elementos da pesquisa como: metodologia, teorias empregadas, arcabouço teórico 

etc. Outra característica marcante é que novos gêneros são integrados nessa evolução histórica 

da divulgação científica: os comentários dos internautas que dialogam com os resultados, 

mesmo sendo um público leigo, o comportilhamento com os demais amigos do usuário que 

poderão ler, mesmo sem ter acessado a página de divulgação científica são exemplos de novos 

gêneros que foram integrados com a entrada da divulgação científica nas redes sociais. 
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