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"No dia 13 de agosto de 1979, dia cinzento e triste, que
me causou arrepios, fui para o meu laboratório, onde,
por sinal, pendurei uma tela de Bruegel, um dos meus
favoritos. Lá, trabalhando com tripanossomas, e ven-
cendo uma terrível dor de dentes..."

Não. De saída tal artigo seria rejeitado, ainda que os resultados
fossem soberbos. O estilo... O cientista não deve falar. É o objeto
que deve falar por meio dele. Daí o estilo impessoal, vazio de
emoções e valores:

observa- se,
constata- se,

obtém- se,
conclui- se.

Quem? Não faz diferença...

 Rubem Alves

Os fenômenos são o que os enunciados associados
asseveram que eles sejam. A linguagem que "falam"

está, naturalmente, influenciada pelas crenças de
gerações anteriores, mantidas há tanto tempo que não

mais parecem princípios separados, apresentando-se nos
termos do discurso cotidiano e parecendo, após o

treinamento natural exigido, brotar das próprias coisas.

Feyerabend 
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PREFÁCIOPREFÁCIO

Kanavillil Rajagopalan*Kanavillil Rajagopalan*

Neste livro a profª dra. Maria José R. F. Coracini discute uma
questão de suma importância para todos os que lidam com a linguagem, ou

melhor, simplesmente para todos. Isso porque está na mira da autora o
emprego desse instrumental vital e indispensável por nada mais nada menos
do que cientistas — profissionais que, querendo ou não, exercem uma
enorme influência no dia-a-dia do cidadão comum. Até que ponto esses
'altos sacerdotes do templo secular do saber científico' conseguem,
como sustenta a crendice popular, manter-se acima dos interesses
mundanos, assim como das vaidades e dos demais sentimentos próprios
dos seres humanos de carne e osso? Em que medida o discurso desses
profissionais confirma e evidencia efetivamente a tão decantada
neutralidade, isto é, total isenção dos interesses ideológicos que
subjazem a qualquer outro campo de atuação humana? É possível,
enfim, que a linguagem dos cientistas seja, como tende a acreditar o leigo,
testemunho perfeito da chamada objetividade científica? São algumas das

perguntas que este livro procurará responder.
O advento do iluminismo — a Era da Razão —, no final do século

XVIII, trouxe consigo o grande sonho emancipatório. Até que enfim
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enxergava-se uma luz no final do túnel. Auxiliado pela Razão, pela
ciência, o homem moderno podia acalentar a esperança de, um dia,
derrotar definitivamente a superstição, a magia, a religião, que o apri-
sionara durante séculos.

Um fato curioso, porém, é que a metáfora que inspira o próprio
termo 'iluminismo' (Aufklärung em alemão,  Lumières em francês, En-
lightenment em inglês) lembra uma velha conhecida: a que animou em
outras épocas distantes a lenda de Prometeu, a imagem da 'caverna'
em Platão, ou ainda as suas inúmeras variantes no discurso das mais
diversas religiões. Não é de se estranhar, portanto, que Alexander

Pope, poeta inglês dessa época, não tenha achado maneira mais apro-
priada de saudar a Era da Razão senão ecoando as palavras da própria
Bíblia Sagrada: "A noite encobria a Natureza e suas leis / Deus disse:
Faça-se Newton! E tudo foi luz".

Hoje, quase às vésperas da entrada gloriosa do século XXI,
pouca gente, talvez, se dê conta de que a ciência já se apropriou do
lugar outrora ocupado pela magia ou pela religião. A ciência é hoje a
religião do homem moderno, que se considera 'iluminado'. Enquanto
a tecnologia lhe fornece incessantemente novos inventos e engenhos
'milagrosos', a ficção científica mantém acesa a promessa de perspec-
tivas cada vez melhores e mais incríveis, e a chamada literatura de di-
vulgação — cada vez mais proeminente nos jornais e revistas de con-
sumo em massa — cumpre a sua missão de levar aos quatro cantos do
mundo a palavra da 'razão científica'. Tão inquestionável se tem tor-
nado o prestígio da ciência entre os leigos nos dias de hoje que qual-
quer gesto que possa ser interpretado como uma ameaça a sua hege-
monia corre o risco de ser taxado de blasfêmia, ou, no mínimo, sub-
metido ao ridículo público. Tendo libertado o homem do seu longo
e tenebroso sono — como chegou a imaginar o filósofo alemão Ima-
nuel Kant —, o iluminismo fez com que ele começasse a sonhar nova-
mente, só que, dessa vez, acordado.

No entanto, houve quem, em meio a toda essa festança, se reti-
rasse a um canto solitário por desconfiar das bases metafísicas da nova
doutrina. Houve quem se atrevesse a desafiá-la em suas pretensões a
uma verdade absoluta e sobre-humana. Estamos nos referindo à figura
inesquecível de Friedrich Nietzsche. Enquanto Nietzsche denunciava a

grande jogada retórica que ele atribui a Sócrates, jogada essa queenalteceu o discurso apolínio e, no mesmo gesto, identificou a
retórica do adversário com a irracionalidade, o seu conterrâneo e
contemporâneo Karl Marx estava aí, insistindo no imperativo socioló-
gico até mesmo na constituição do saber científico.
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A abordagem sociológica da ciência se coloca visceralmente
contra a visão engendrada pelo positivismo lógico, que, a despeito do
relativo desprestígio nos dias de hoje, continua ainda a ditar as regras,
por exemplo, na forma do cientismo, o nome que se dá à crença, bas-
tante arraigada até mesmo entre alguns dos melhores cientistas con-
temporâneos, de que as chamadas ciências do homem devam tentar
emular as ditas exatas. Enquanto este prega que a cientificidade é
fruto da anulação, dentro da atividade de pesquisa, de todos os valo-
res humanos, aquela nos lembra que, por se tratar de uma atividade e
não de um simples corpo de conhecimentos, é inútil, para não dizer

perverso, encarar a ciência como qualquer coisa que não seja humana
por excelência.

Dentro de uma abordagem sociológica, a própria matemática — a
rainha de todas as ciências —, que Leibniz afirmou ser a linguagem
perfeita mediante a qual Deus se comunicaria, passa a ser considera-
da, antes e sobretudo, uma atividade como qualquer outra. Com efei-
to, torna-se imprescindível compreender primeiro as especificidades
da vida social que os matemáticos levam e, em seguida, abordar seu
discurso como um objeto de estudo semiológico da mesma forma que
qualquer outro discurso. Pois os enunciados que esses estudiosos pro-
duzem também não escapariam, de maneira alguma, à condição de se-
rem atos de fala no sentido de J. L. Austin, e, como tal, sujeitos às
mesmas condições de emprego e aceitação que regem todo e qualquer
enunciado.

Sob o enfoque sociológico, a atividade científica começa a re-
velar alguns aspectos ainda mais surpreendentes. Por detrás da facha-
da do consenso, da opinião paciente e cautelosamente formada, das
conclusões e certezas confiantemente divulgadas — muitas vezes com
pompa e estardalhaço — ao público leigo, descobre-se uma luta sem
trégua, cheia de intrigas e manobras bem planejadas, entre os partidá-
rios de orientações teóricas distintas e incompatíveis entre si. A meta
é sempre conquistar a soberania sobre o campo e estabelecer uma nova
ordem que se convencionou chamar 'paradigma', no rastro do trabalho
de Thomas Kuhn. De acordo com Kuhn, a substituição de um
paradigma por outro não significa necessariamente um progresso — de
vez que cada paradigma tende a postular novas regras do jogo e tam-

bém as meta-regras necessárias para avaliar os méritos ou deméritosde conjuntos de regras alternativas. Essa conseqüência da posição as-
sumida pelo autor, um tanto desconcertante, principalmente para o
leigo que se entregou de corpo e alma aos encantos da ciência e as
suas promessas de melhores dias, encontra oposição ferrenha nas
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mãos de, entre outros, Karl Popper, para quem há um critério de fal-
seabilidade que garante que a ciência não caia no mesmo terreno dos
belos contos de fada.

Mesmo que não cheguem a constituir-se em belos contos de fa-
da, nossas teorias não passam de 'livres criações da mente humana'.
Quem assina embaixo é o próprio Albert Einstein 1 , 'monstro sagrado'
da ciência moderna, modelo indiscutível da pesquisa científica e, por
sinal, ídolo incondicionalmente reverenciado pelo próprio Popper.

Num artigo recente, Paul Feyerabend, porém, nos recomenda
cautela quanto aos exageros da idéia da criatividade individual, pois,
como lembra o autor, tal idéia "... só faria sentido se os seres huma-
nos fossem entes inteiramente autônomos, separados do restante da
natureza, com idéias e vontades próprias e exclusivas" 2.

A colocação de Feyerabend lembra a famosa frase de John
Donne, poeta inglês, de que nenhum homem se constitui em uma ilha.
Ela vai ao encontro, também, da tese defendida pelo filósofo austríaco
Ludwig Wittgenstein a respeito da impossibilidade, até mesmo no
plano conceptual, de uma linguagem privada, isto é, uma linguagem à
qual um único indivíduo tenha acesso privilegiado e exclusivo.

Estamos, portanto, de volta ao terreno do social. A linguagem,
mesmo dos cientistas, é — e necessariamente — compartilhada entre os
pares. Isso significa que a subjetividade do discurso científico — em
última análise, a marca indelével da sua srcem humana — exige ser
pensada em concomitância com a intertextualidade, a polifonia que
habita e permeia todo discurso.

Ora, estamos a um só passo da idéia que, nos últimos tempos,
ganhou corpo entre um número cada vez maior de pensadores, dentre
os quais Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul de Man e outros, de
que, em momento algum, estaríamos fora da textualidade. Por conse-
guinte, é na própria textualidade que devemos procurar os vestígios
da subjetividad e.

Ocorre que o sujeito precisa fazer ouvir a sua voz e, se possível,
torná-la a voz da coletividade, mediante interação intertextual. O su-
 jeito, em outras palavras, precisa conquistar seu espaço, que nunca
lhe é dado gratuitamente. Uma voz não ouvida na linguagem é uma
voz abafada, silenciada, e, em últi ma análise, nem sequer produzida.

1. Cf. Albert Einstein, 'Physics and reality' (Ideas and opinions, New York, Harper & Row,
1954, p. 291).

2. Cf. 'Creativity - a dangerous myth!' (University Johns Hopkins, Critical inquiry, 13(4):
702, 1987).
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Conquistar seu espaço significa engajar-se na luta. A própria
linguagem começa, a essa altura, a se revelar como um palco de luta
na melhor tradição agonística da Grécia Antiga, a respeito da qual
Nietzsche confessou sentir tanta saudade. Trata-se de uma visão da
linguagem totalmente ofuscada pela prática vigente de nela procurar
indícios de um comportamento regrado e regido por uma razão trans-
cendental, nutrido por um espírito de cooperação e ética liberal.

Quem tematiza, de modo contundente, essa situação dramática é
Jean-François Lyotard, que exorta os cientistas da era pós-moderna a
não se eximirem dos novos desafios e a perseguirem, com determina-

ção, a única meta viável que resta, qual seja, a de trazer à tona as
instabilidades que se escondem até mesmo naquilo que, pela força de
uma longa tradição, parece, para cada um de nós, o mais rigoroso
de todos os discursos, a saber, o nosso próprio metadiscurso, desesta-
bilizando, dessarte, todo o discurso de metanarração.

Ao longo dos parágrafos acima, não procurei nada mais do que
propiciar ao leitor desse livro uma visão geral do campo, destacando
algumas das principais questões em jogo.

Originalmente projetado e executado como tese de doutoramento
e defendido com distinção e louvor na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, o trabalho da profª Coracini passa em revista muitas das
questões que rascunhei acima e algumas outras. Tive o prazer e o

privilégio de acompanhá-lo passo a passo ao longo de sua confecção.Como o leitor verificará por si mesmo, trata-se de uma obra que con-
sumiu muitas horas de trabalho bibliográfico árduo e de reflexão deti-
da. Além de cobrir uma vasta literatura, o livro também traz, de um
ponto de vista contrastivo, que envolve discursos científicos em por-
tuguês e em francês, dados que comprovam as marcas de subjetividade
no discurso científico, marcas estas que os próprios cientistas,
produtores conscientes de tal discurso, relutam, de modo geral, em
reconhecer.

Campinas, 28 de abril de 1991

* Kanavillil Rajagopalan é doutor em Ciências: Lingüística Aplicada, pela PUC-SP, pro-
fessor do Departamento de Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem da
Unicamp. É especialista em Filosofia da Linguagem.
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

O presente livro se constitui de versões reelaboradas de comuni-
cações apresentadas em congressos, artigos em revistas especializadas

e capítulos reescritos de minha tese de doutoramento intitulada A
subjetividade no discurso científico: análise do discurso científico
 primário em português e em francês.

Produto de minhas pesquisas no âmbito do discurso científico,
pretende esta obra contribuir, ainda que modestamente, para reflexões
lingüístico-filosóficas sobre a ciência e o seu fazer persuasivo, sobre
a metodologia de análise do discurso e sobre questões relativas ao en-
sino das habilidades de compreensão e produção escritas.

Quero deixar aqui registrados os meus agradecimentos aos pes-
quisadores da Faculdade de Biociências da USP, que tanto contribuí-
ram para a realização da pesquisa de que decorre este livro e, em es-
pecial, aos professores A. Deves e K. Rajagopalan por sua orientação
e amizade. Meus agradecimentos também ao colega e amigo Paulo
Ottoni pela leitura criteriosa deste trabalho.

São Paulo, abril de 1991
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Professora de francês instrumental na PUC-SP, para a área de
humanas, e na Universidade de São Paulo, para a área de biociências, havia

alguns anos, impressionava-me a atitude passiva dos alunos — futurosbiólogos e pós-graduandos — diante dos textos da área: raramente
questionavam os conteúdos, as conclusões, a metodologia, o objeto de
estudo... Não se davam conta do efeito de 'camuflagem enunciativa',
porque não questionavam nem o conteúdo nem a forma: habituados que
estavam, por exemplo, ao caráter de isenção e distanciamento do sujeito,
revelado no texto pela não-explicitação do agente-pesquisador e
enunciados, surpreendiam-se apenas quando os textos franceses rompiam,
de certo modo, com o padrão habitual dos textos brasileiros,
explicitando, por vezes, a srcem enunciativa através do pronome nous
(nós) e narrando a experiência no 'presente do indicativo', quando estavam
habituados com a 'voz passiva' e/ou narração no 'pretérito perfeito simples'.
Pareciam partilhar da idéia, aparentemente consensual, de que o artigo
científico devia obedecer a uma estrutura convencional e transparecer a
busca da verdade absoluta e objetiva, própria das investigações científicas.

Tal atitude passiva se explicaria, talvez, por duas razões: a) uma,
de ordem textual; e b) outra, de ordem pedagógica. A impressão
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de fidelidade aos fatos, causada pelo texto científico, torna-o aparentemente
irrefutável: os recursos lingüísticos são escolhidos pela comunidade
científica de forma a banir toda ambigüidade e polissemia , isto é, a causar
impressão de objetividade; acredita-se que " ... a forma concisa e despida
de ornamentos se presta mais à expressão das verdades científicas"
(Possenti, 1981).

A segunda razão que, na verdade, é reflexo da primeira, transparece no
tratamento que é freqüentemente dado ao texto em qualquer disciplina
curricular: em lugar de instrumento, o texto passa a funcionar

pedagogicamente como objeto — um todo que tem um fim em si mesmo,isto é, na aquisição, por parte do aluno, do conteúdo que veicula. Isso fica
bastante claro na atitude de alguns professores frente ao grupo de alunos
com relação ao texto: a melhor leitura (e, por vezes, a única, quando
constitui o conteúdo a ser aprendido) é aquela que se aproxima da leitura
do professor; as demais são falhas ou, pelo menos, pouco perspicazes.
Assim, tem-se a ilusão de que o texto contém a verdade e de que o
professor é o indivíduo capaz de 'captá-la' mais facilmente para
'transmiti-la'.

Em vista dessas constatações passo a interrogar o conceito de
objetividade/subjetividade expresso pela linguagem e, mais particu-
larmente, o caráter objetivo do discurso científico. Para tanto, resolvi:

1)  trabalhar com artigos científicos de tipo primário, por me
parecerem mais de acordo com o padrão de objetividade que tencionava

analisar. O próprio nome sugere uma aproximação mais imediata com o
referente, uma vez que pretende relatar uma experiência científica, em
comparação com outros textos que se relacionariam num grau inferior
(secundário, talvez);

2)  na área das 'ciências biológicas', porque esse campo me era
pedagogicam ente mais familiar e porque me parecia menos explorado quanto
ao questionamento da 'objetividade'.

A pesquisa objetivava então:
1) propor uma análise do discurso científico primário capaz de dar

conta da hipótese central, segundo a qual o discurso científico, a despeito
das aparências, é altamente subjetivo, constituindo, assim, um fazer
persuasivo;

2) refletir sobre os processos de construção do sentido com relação
ao discurso científico primário — processos de produção e de

compreensão;
3) perceber diferenças e semelhanças lingüístico-culturais entre o

discurso científico brasileiro e francês, relacionadas com a expressão da
subjetividade tal como a concebo (ver adiante);
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4) refletir sobre as possíveis decorrências para a pedagogia em
geral, e para o ensino de línguas em particular .

Para efetuar a análise do discurso científico primário, procedi
da seguinte maneira:

1)  com o intuito de conhecer as condições de produção do dis-
curso científico primário, os implícitos ideológicos, bem como as
convenções que determinam as formas de expressão, recorri: a) à filo-
sofia da ciência na busca de definições sobre ciência, seus objetivos,
seus métodos (ver Parte 2); b) a outros tipos de discurso que, centra-
dos também na evidência empírica (discurso político de plataforma e
discurso jurídico processual), pudessem trazer, por comparação, da-
dos elucidativos para uma melhor compreensão do discurso em ques-
tão (ver Parte 3);

2)  para conhecer mais de perto, embora genericamente, a comu-
nidade científica atualmente em exercício, entrevistei, mediante ques-
tionário escrito, 16 cientistas, atuando na Universidade de São Paulo,
na área de biociências. O questionário se constituía de 13 questões,
que pretendiam explicitar as condições reais de produção do discurso,
a relação que existe entre as etapas que constituem o processo discur-
sivo: experiência científica propriamente dita e elaboração do artigo.
Recolhi, ainda, material que permitiu verificar as etapas por que pode
passar um artigo até sua publicação (exigências da revista) (ver Parte 4);

3) com base nessas considerações que determinam algumas
condições de produção do discurso científico primário, passei à análise
do corpus, que se constituiu de 35 artigos escritos em francês e
outros 35 em português e publicados em revistas especializadas fran-
cesas e brasileiras. A análise contrastiva realizada se apoiou no cor-
 pus de língua portuguesa, pressupondo que este seja o percurso natural
e intuitivo do leitor de língua estrangeira; apenas quando as diferenças
se fizeram sentir a partir do corpus francês é que procedi in-
versament e (ver, p. ex., Parte 3, Cap. 2).

Partindo, pois, da determinação do componente situacional,
cheguei à análise do componente lingüístico propriamente dito, anali-
sando o tempo e a pessoa, a modalidade, a linguagem metafórica e o
fenômeno da intertextualidade como manifestações da subjetividade
discursiva.

A escolha dos fenômenos lingüísticos analisados se justifica
pelo fato de serem normalmente vistos como 'sinais' (shifters, no di-
zer de Jakobson), na medida em que relacionam a linguagem com os
dados situacionais. Tentei, no entanto, neste livro, provar o contrário,
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isto é, que tais 'sinais' camuflam uma subjetividade constitutiva do
processo discursivo.

Por fim, com apoio na pesquisa realizada e relatada nos vários
capítulos, teço algumas reflexões sobre a leitura e produção escrita.

A presente pesquisa se alicerça teoricamente nas idéias defendidas
por filósofos da linguagem como Austin (1962), Derrida (1967), Foucault
(1969), Bourdieu (1982) que, grosso modo, ao questionarem a visão
estruturalista e positivista da linguagem assumida por vários estudiosos,
questionam também o postulado de 'imanência' (postulado esse que afirma
a necessidade metodológica de se estudar a língua pela língua,
desconsiderando o que tradicionalmente é tido como componente
'extralingüístico') e as dicotomias linguagem literal/linguagem polissêmica
(os significados não literais são comumente vistos como marginais,
'figuras' de linguagem e, portanto, 'desvios' da norma), forma/conteúdo,
além da oposição ciência/estética que corresponde à oposição clássica
objetivo/subjetivo.
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PARTE IPARTE I

A CIÊNCIA E O SEU DISCURSOA CIÊNCIA E O SEU DISCURSO

Devemos confiar apenas provisoriamente
no que quer que aceitemos...

Feyerabend 





 

11

PERSCRUTANDO A FILOSOFIA DA PERSCRUTANDO A FILOSOFIA DA CIÊNCIA...CIÊNCIA...

Entender o discurso científico pressupõe compreender os con-

ceitos vigentes de ciência, os métodos criados, as regras elaboradaspara determinados fins, as relações entre o paradigma vigente, a ciên-
cia normal e as revoluções científicas... (cf. Kuhn). Para tal, o recurso
à epistemologia se torna imprescindível. Por essa razão, tecerei, neste
capítulo, algumas considerações sobre o objetivo e métodos da ciên-
cia e sobre a noção de progresso, focalizando, nesse item, três filóso-
fos da ciência: Popper, Kuhn e Feyerabend; e, finalmente, questões
relativas à linguagem científica.

1.1. OBJETIVO E MÉTODOS

"O objetivo [da ciência] é descobrir uma ordem invisível que
transforme os fatos de enigma em conhecimento" (Alves, 1984; p.

40). Tal definição leva a reconsiderar o aparecimento da ciência e o
seu objetivo primeiro: a aparência caótica e desorganizada do universo
não possibilitava ao homem chegar ao conhecimento, isto é, à
compreensão profunda dos seres e fenômenos; isso só parecia ser pos-  
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sível mediante estudos sistematizados e minuciosos dos componentes
físicos, do comportamento dos seres, das reações em cadeia, enfim, da
apreensão da ordem e organização dos elementos, de modo a tornar os fatos
familiares, manipuláveis e, portanto, utilizáveis. Essa visão utilitária da
ciência (valor de uso, segundo Lyotard, 1988) permanece hoje na sua
aplicação à tecn ologia. A ciência pa ssa, então, a ser vista como uma pont e
entre o conhe cimento e a técnica, desta sofrendo também influências. Tal
concepção, entretanto, não surgiu repentinamente.

Há muitos séculos se acredita que o objetivo magno da ciência está

na busca do conhecimento objetivo, ou seja, comprovado, dos seres efenômenos do Universo. A concepção de objetividade apresentou-se sob
duas facetas distintas: a prova do intelecto e a prova dos sentidos. No
primeiro caso, conhecer significaria penetrar pela razão na 'verdade' dos
seres e fenômenos naturais. O conceito de verdade assumiria aqui a
acepção de realidade essencial dos fatos e o único meio que o homem via a
sua disposição para realizar sua tarefa era a própria consciência, a própria
razão (cf. Descartes).

A sabedoria e a integridade intelectual exigiam que o homem
abrisse mão das afirmações não provadas e minimizasse até o
pensamento o hiato existente entre a especulação e o conhecimento
estabelecidos. (Lakatos, 1979; p. 110)

Bastaria lembrar a corrente dos cientistas que, apegados à ma-
temática, legaram à posteridade teorias altamente abstratas, produtos de
elaboração mental e da capacidade de raciocínio: Copérnico, Kepler e
Galileu são alguns desses nomes.

No segundo caso, o da prova dos sentidos, a base do conhecimento
estaria na concepção de que a verdade dos fatos só poderia ser atingida
pelos sentidos: era o método indutivo por excelência. Sabe- se, porém,
que o ato de observar, de sentir, depende sobremaneira das características
individuais (habilidade e treino), das idéias que o cientista tem sobre o que
seja fazer ciência e da perspectiva que ele assume diante do objeto. Polanyi
(1964) lembra com pertinência as teorias de Copérnico e Ptolomeu: aquela
é considerada mais objetiva do que esta e, no entanto, Ptolomeu atendeu
com maior fidelidade às percepções sensoriais do homem comum,
descrevendo o que era capaz de ver a partir do nosso planeta. Copérnico,
dando continuidade ao movimento de abstração iniciado por Platão,
assumiu uma posição radi-  
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calmente oposta: visualizou o universo a partir do Sol, contribuindo, assim,
para a construção de teorias com amplo poder explicativo, capazes de
predizer outros fenômenos ainda desconhecidos, sem que se prestassem à
comprovação empírica.

No entanto, a idéia de que o objetivo de busca da verdade científica
só poderia ser atingido pelos sentidos e, portanto, pela observação foi
bastante explorada pelos positivistas e levada ao extremo pelos empiristas
lógicos que reduziram o ideal da verdade demonstrada ao ideal da
verdade  provável, estatisticamente mensurável, estatisticamente

predizível. Assim, fica deslocado o objetivo da ciência: não mais captar a
realidade dos fatos por meios humanos, mas atingi-la por meios
mecânicos, estatísticos, como se a quantidade pudesse constituir um
critério 'objetivo', " ... livre de ídolos e intromissões indevidas de nossas
emoções" (Alves, 1984; p. 139) e, por isso mesmo, eficiente e rigoroso.
Conhecer passou a consistir em atingir a essência dos fenômenos — a
princípio, naturais, depois sociais e psíquicos — através de fórmulas
estatísticas. O uso atual do computador na investigação científica é prova
dessa crença na mensurabilidade e na exatidão dos números. Aliás,
como mostra Lyotard (1988; p. 3),

... o saber muda de estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades
entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita pós-

moderna". Se antes o saber estava diretamente relacionado com o sujeito(aquele que sabe) e com o seu valor de uso, hoje, com a hegemonia da
informática,

... o saber é e será produzido para ser vendido, e ele é e será
consumido para ser valorizado numa nova produção: nos dois casos,
para ser trocado. Ele deixa de ser para si mesmo seu próprio fim;
perde o seu 'valor de uso' (id., ibid.; p. 5).

Retomando a definição inicial extraída de Alves (1984), pode-se
afirmar que o objetivo da ciência tem sido, não 'descobrir', mas
construir o conhecimento humano com base na sistematização, na or-
ganização dos fatos que se entrelaçam e se relacionam. Captar essas

relações é tarefa do cientista que, inserido num determinado contexto
histórico-social, partilha com outros cientistas a crença num paradigma, em
normas prescritivas que lhe possibilitam 'ver' desta ou daquela maneira os
fatos, os seres, os fenômenos naturais.   
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1.2. A NOÇÃO DE PROGRESSO DA CIÊNCIA...

Como coloquei no início, três são os filósofos da ciência que
pretendo considerar, Popper, Kuhn e Feyerabend, ainda que breve-
mente, por constituírem, no meu modo de ver, três tendências ainda
muito atuais de conceber o progresso científico e a seleção de teorias.

1.2.1. POPPER E O MÉTODO DO FALSEAMENTO

É importante lembrar que Popper defende o método dedutivo para
a ciência, segundo o qual o embasamento teórico deveria constituir o
ponto de partida do trabalho científico. Assim, a investigação científica
seguiria o esquema  problema-solução. Para ele, à diferença dos
indutivistas, os problemas não adviriam da observação dos fenôme-
nos, mas da(s) própria(s) teoria(s) vigente(s), que já não satisfaz(em)
o cientista diante da sua tarefa de fazê-la(s) corresponder aos fatos.

Nossas teorias de fabricação humana podem colidir com aqueles
fatos reais e assim, em nossa procura da verdade, podemos ter
de ajustar ou desistir delas. (Popper, 1975; p. 302)

É justamente essa necessidade de mudança exigida pelo próprio

objetivo de estudo que faz progredir a ciência. São exatamente osmomentos de revolução científica, em que se busca uma maior ade-
quação da teoria aos fenômenos observados (aproximação da verdade
objetiva, no dizer de Popper, 1979a; p. 9), que interessam para o de-
senvolvimento da ciência.

Segundo Popper (id., ibid.; p. 8), o progresso do conhecimento
científico segue o mesmo método utilizado para a aquisição do conhe-
cimento pré-científico, isto é, o método de aprender por ensaio e erro
— de aprender a partir de nossos erros. A ciência progride, pois, à me-
dida que as falhas das teorias anteriores, na aplicação a determinados
objetos de estudo, provocam períodos de revolução, caracterizados
pelo descontentamento e pela busca de paradigmas mais adequados;
tais revoluções, segundo Popper, acarretariam o avanço da ciência. O
autor considera que é buscando o erro que se busca a verdade; é 'fal-

seando' uma teoria que se promove a ciência — teoria do falseamento(id., ibid.; p. 28).

Preocupado em perceber, na história da ciência, um método efi-
ciente para submeter criticamente à prova as teorias e selecioná-las a
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partir dos resultados obtidos — única maneira de se fazer teorias novas
— Popper (1972; p. 30) se posiciona a favor do 'método dedutivo da
prova', segundo o qual "... uma hipótese só admite prova empírica
após haver sido formulada".

Se somos capazes de afirmar, em sã consciência, que a teoria da
gravidade de Einstein não é verdadeira, mas se aproxima mais da ver-
dade do que a de Newton, é porque nos servimos de certos critérios,
que Popper denomina 'falseamento'. Através de sucessivas verifica-
ções empíricas, os cientistas 'normais' — isto é, aqueles que apenas
'aplicam' as teorias vigentes, sem nenhuma criatividade — podem de-

tectar, nessas teorias, falhas e eventuais limitações.

Alguns dos critérios assinalados por Popper para submeter à
prova uma teoria, ou seja, para testá-la, são: a) a comparação lógica
da teoria (para pôr à prova a coerência interna do sistema); b) investi -

gação da forma lógica da teoria (para verificar se a teoria é empírica,
científica ou _tautológica); e c) comparação com outras teorias (para
determinar se a teoria representa um avanço de ordem científica no
caso de ter passado satisfatoriamente nas várias provas).

Dessa forma, vêem-se os erros revelados pela verificação empí-
rica, verificação esta que leva à substituição de uma teoria por outra
ou a sua reformulação. Observe-se, no entanto, que se o descontenta-
mento ocorre na prática normal da ciência, a sua solução só emerge
graças à genialidade de algum especialista que consegue provar que
seu paradigma é capaz de suplantar o anterior.

É ao método do falseamento que Popper confere a qualidade de
'verdade absoluta' ou 'objetiva', embora, conforme ele próprio declara
em seu artigo (1979b), não se considere um 'absolutista', pois não
acredita que ele ou qualquer outra pessoa tenha a verdade 'no bolso'.
Essa 'objetividade' provém do fato de que "... em ciência, por exem-
plo, é sempre possível o confronto crítico de teorias concorrentes, dos
referenciais que competem entre si" (p. 70). A possibilidade de es-
colha garante, de certa forma, a existência de critérios adotados me-
diante reflexões, aplicações e comparações das várias teorias.

Seguindo essa linha de pensamento, foi graças à concepção es-
truturalista da língua que surgiu, para se contrapor, a teoria gerativa,
enfatizando, contrariamente à primeira, o aspecto criativo da aquisi-
ção da linguagem e a existência de uma estrutura profunda, única ca-
paz de gerar em nosso cérebro os enunciados da estrutura superficial.
Verificando a ineficiência destas gramáticas diante dos fenômenos
semântico-textuais, surgiram lingüistas que tentam desenvolver mo-  
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delos textuais capazes de dar conta desses fenômenos. As correções
teóricas não anulam, entretanto, as teorias precedentes ou as demais teorias
concorrentes. É por isso que Popper considera que é na ciência e só nela
que podemos dizer que fizemos progressos genuínos e que sabemos
mais agora que antes (Popper acredita no acúmulo de conhecimento). É
na intersubjetividade das provas que se encontra a objetividade científica .

Intrinsecamente relacionada com sua visão particular de ciência, a
noção de Popper sobre o avanço do conhecimento pode ser resumida n este
parágrafo:

O avanço da ciência não se deve ao fato de se acumularem ao
longo do tempo mais e mais experiências perceptuais. Nem se deve
ao fato de estarmos fazendo uso cada vez melhor de nossos sentidos.
A ciência não pode ser destilada de experiências sensoriais não
interpretadas, independentemente de todo o engenho usado para
recolhê-las e ordená-las. Idéias arriscadas, antecipações
injustificadas, pensamento especulativo são os únicos meios de
que podemos lançar mão para interpretar a natureza: nosso
"organon", nosso único instrumento para apreendê-la. E devemos nos
arriscar, com esses meios, para alcançar o prêmio. Os que não se
dispuserem a expor suas idéias à eventualidade da refutação não
participarão do jogo científico (1972; p. 307).

Nesse e noutros momentos, Popper tece considerações sobre a
investigação científica como um trabalho que exige participação ativa,
especulativa, analítica por parte do pesquisador; afinal, é sempre ele quem
"... propõe questões à natureza (...) de modo a provocar um claro 'sim' ou
'não' (pois a natureza só dá uma resposta quando compelida a isso)" (id.,
ibid.; pp. 307-308).

1.2.2. KUHN E AS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS

Popper diria: Kuhn e a ciência normal. Se, por um lado, Pop-
per enfatiza o período das revoluções científicas (cf. crítica feita a
Popper em Kuhn, 1979), Kuhn, no dizer de Popper (1979b), valoriza em

excesso os períodos da chamada 'ciência normal' — etapas da história da
ciência em que predomina um 'paradigma', índice de uma teoria dominante, à
qual adere o cientista normal:



 

A ciência normal, no sentido de Kuhn, existe. É a atividade
do profissional não-revolucionário, ou melhor, não muito crí-
tico: do estudioso da ciência que aceita o dogma dominante
do dia. Vítima da doutrinação, contenta-se em aplicar (Popper,
1979b; p. 64).

Para Popper, portanto, o cientista 'normal' seria um mero apli-
cador da teoria vigente, que só se transformaria num dado momento,
por obra de um gênio capaz de provocar dúvidas e propor soluções

revolucionárias. O que Popper parece não ter compreendido é que,embora concordando quanto ao valor das revoluções científicas, Kuhn
considera a pesquisa e, portanto, o período da ciência normal, de
grande relevância para a ciência, uma vez que "... nem a ciência nem
o desenvolvimento do conhecimento têm probabilidades de serem
compreendidos, se a pesquisa for vista apenas através das revoluções
que produz de vez em quando" (Kuhn, 1979; p. 11). Kuhn afirma,
ainda, que "... um olhar cuidadoso dirigido à atividade científica dá a
entender que é a ciência normal, (...) e não a ciência extraordinária
que quase sempre distingue a ciência de outras atividades" (id., ibid.;
p. 11). Essa é, na verdade, uma questão ideológica que distingue os
dois filósofos.

Segundo Kuhn (1970; p. 176), esses cientistas 'aplicados', ou
normais, se unem em torno do mesmo paradigma e se constituem em
comunidades, cuja principal característica é a de utilizarem instru-
mentos e métodos de análise próprios e adequados ao paradigma teó-
rico escolhido. Tais comunidades podem constituir verdadeiras 'es-
colas' científicas, uma vez que, no dizer de Kuhn (1970), consistem
em grupos de cientistas que se reúnem em torno de uma especialida-
de, partilhando o mesmo paradigma e a mesma literatura ddee base.
Opondo-se entre si, essas 'comunidades científicas' determinam re-
gras, normas que devem ser seguidas por todo aquele que desejar a
elas pertencer. Assim, o valor de um trabalho depende de um consen-
so, da 'unanimidade do grupo'. Definindo, dessa maneira, o peso da
comunidade científica, Kuhn sugere que a racionalidade da ciência
pressupõe a aceitação de um 'referencial comum', determinado pelo
momento histórico. A essa tese Popper chamou, criticamente, de 're-

lativismo histórico' (1979b). Na verdade, Kuhn considera a ciênciacomo uma atividade envolvida num contexto histórico-social no qual
se insere a comunidade científica. É, aliás, em nome dessa mesma
comunidade que Kuhn é levado a considerar o discurso da ciência
como eminentemente argumentativ o, uma vez que tem por objetivo
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convencer, angariar adeptos dentre os seus prováveis leitores, mem-
bros da mesma comunidade.

Assumindo o discurso da ciência (ou de uma investigação cientí-
fica particular) como argumentativo, Kuhn não acredita num método
adequado para se julgar individualmente uma teoria. Segundo ele, é a
comunidade científica que propõe os parâmetros, que escolhe e de-
termina se uma teoria ou se uma experiência é válida ou não. Fora da
comunidade não se faz ciência: as novas pesquisas devem se coadunar
com os padrões científicos existentes e aceitos pela comunidade. Tal
visão, com a qual concordo plenamente e passo a assumir neste tra-
balho, vem explicar o caráter convencional do discurso científico, no
qual a liberdade e a possibilidade de criatividade do enunciados se
acham limitadas por certas regras. Parece, também, explicar a fideli-
dade a certos métodos considerados de qualidade científica, utilizados
pelo cientista no momento da investigação.

Quanto ao aspecto evolutivo da ciência, Kuhn é de opinião que
são os períodos de crise, que precedem as chamadas revoluções cien-
tíficas, que provocam o aparecimento de novas teorias. Esses períodos
críticos se caracterizam, segundo ele, pela proliferação de versões
teóricas ou de paradigmas concorrentes, com o intuito de criar uma
alternativa mais adequada. O esquema seguinte sintetiza a visão de
Kuhn com respeito ao progresso científico:

Muitas vezes, afirma Kuhn, resiste-se à mudança resistindo à
crítica de um paradigma tradicional, cuja aplicabilidade nem se ques-

tiona. Se se observam falhas nos resultados de uma experiência, trans-fere-se toda a culpa para o cientista que não soube aplicar o paradig-
ma. Por isso, continua Kuhn, na maioria das vezes, não é o paradigma
que está sendo julgado, mas o próprio cientista (cf. 1970, 1979). Ar-
gumenta, ainda, em favor da lentidão das transformações científicas,
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lembrando que a descoberta se inicia com a percepção da anomalia,
isto é, "... com o reconhecimento de que a natureza violou o paradigma
— induziu expectativas que governam a ciência normal" (1970; p. 52).

Ora, 'descobrir' envolve um processo complexo e demorado de
observações e conceitualização, além de um espírito aguçado e crítico
por parte do cientista (ou melhor, da comunidade científica) que traz
sempre consigo expectativas e projetos.

Essa visão de uma ciência institucionalizada explica não apenas
a lentidão com que progridem os conhecimentos científicos, como
também o aspecto convencional dos discursos e, sobretudo, a tarefa
do cientista:

Para um cientista, a solução de um difícil enigma conceptual ou
instrumental representa uma meta principal. O seu êxito nessa
tentativa é recompensado pelo reconhecimento de outros mem-
bros do seu grupo profissional e só deles (Kuhn, 1979; p. 30).

Mais adiante, Kuhn declara não aceitar a presença da subjetivi-
dade (enquanto componente individual) na tarefa de investigação
científica, afirmando não poder rejeitar "... os elementos comuns in-
duzidos pela criação e pela educação na composição psicológica da
situação de membro licenciado de um grupo científico" (1979; p. 31).
Tais elementos constituem o que Kuhn denomina, na mesma página,
'imperativos sociopsicológicos'. Kuhn prega, assim, a 'psicologia das

multidões' (cf. Feyerabend, 1979).
Desse modo, Kuhn transfere, com muita razão, para a comuni-

dade científica, a responsabilidade dos elementos 'subjetivos', que
passariam a 'intersubjetivos': o espírito seletivo, a intuição e a imagi-
nação criadora se submetem a uma série de regras determinadas pelo
grupo de cientistas. São essas regras que garantem a permanência e a
própria existência da objetividade científica, conceito inteiramente
vinculado à comunidade e não ao indivíduo, como queria Descartes.
Se considerarmos, porém, que essa comunidade é composta de indiví-
duos, perceberemos que o que ocorre, de fato, é o social agindo sobre
o individual, na tarefa pessoal de elaboração da experiência e do dis-
curso.

Resumindo: para Kuhn (e para mim), uma pesquisa só é objetiva

e os resultados verdadeiros, com relação a um dado paradigma que,afinal, se situa numa dada comunidade científica inserida num deter-
minado momento e lugar; são, portanto, esses dados situacionais que
determinam o grau de veracidade e objetividade de uma investigação.

Não se pode esquecer, por outro la do, como mostra o esquema
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de Kuhn apresentado à p. 32, que mudanças e substituição de para-
digmas também ocorrem, após um período de crise que se caracteriza
pela coexistência de vários paradigmas em franca competição: manter-
se-á aquele que for melhor defendido; afinal, lembra Kuhn, um novo
paradigma resolve alguns problemas, mas acarreta inevitavelmente
outros. Assim, uma variedade de argumentos — a promessa de que o
novo paradigma resolverá os problemas criados pela crise, considera-
ções de ordem estética etc. — são usados como técnicas de persuasão
(cf. Bernstein, 1978).

1.2.3. FEYERABEND E O MITO DA CIÊNCIA

Diante das idéias de Kuhn — segundo as quais: a) "... a receita
consiste em restringir a crítica, reduzir a um número determinado de
teorias compreensivas e criar uma ciência normal que tenha por para-
digma essa teoria" (Feyerabend, 1979; p. 246); e b) a atividade cien-
tífica consiste numa "... tradição de solução de enigmas..." (Kuhn,
1979; p. 12) — Feyerabend reage criticamente. Embora este concorde
com Kuhn, no sentido de que "... a tentativa de criar conhecimento
necessita de orientação... [pois] não se pode começar do nada...", Fey-
erabend (1979; p. 249) discorda da preocupação 'monomaníaca' de
um ponto de vista isolado, da escolha exclusiva de um conjunto parti-
cular de idéias que, adotadas durante um certo período de tempo, só
serão substituídas por outra teoria quando se frustrarem as expectati-
vas e se provar a sua inadequação ao ajustamento à natureza.

Feyerabend defende a solução proposta por Lakatos, que tenta
conciliar o princípio de tenacidade, de fidelidade aos paradigmas, de-
fendido por Kuhn, e o princípio de 'proliferação' (método de precipitar
revoluções), afirmando: "... a ciência que conhecemos não é uma
sucessão temporal de períodos normais e períodos de proliferação
[como sugerem Popper e Kuhn], é a sua justaposição" (1979; p. 262).

Tal concepção parece definir a srcinalidade da análise de Feye-
rabend, que considera a ciência como "... um empreendimento essen-
cialmente anárquico: o anarquismo teorético é mais humanitário e
mais suscetível de estimular o progresso do que suas alternativas re-
presentadas por ordem e lei" (1977; p. 9). Explica mais adiante o que
pretende dizer com a expressão 'mais humanitária': "... a proliferação
de teorias é benéfica para a ciência, ao passo que a uniformidade lhe
debilita o poder crítico, além de ameaçar o livre desenvolvimento do
indivíduo" (1977; p. 45).

Desse modo, Feyerabend se posiciona contra todo método 'ob-  
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 jetivo' que pretenda julgar a validade de uma teoria científica, pois,
seja ela qual for, funda-se numa "... concepção demasiado ingênua do
homem e de sua circunstância social" (1979; p. 34).

"O único princípio que não inibe o progresso é: tudo vale" (Fey-
erabend, 1977; p. 27). A concorrência de idéias completamente
opostas leva o cientista a se questionar e a se posicionar. Segundo
Feyerabend, quando as velhas formas de argumentação se revelam
demasiado fracas ou insuficientes, seus adeptos recorrem a meios
mais fortes e irracionais, como, por exemplo, a propaganda, com o
intuito de garantir a sua validade e persuasão. É, aliás, nos momentos
de crise que proliferam recursos argumentativos, cuja força persuasiva
dará a vitória ao antigo ou ao novo paradigma. Neste caso, lembra
Bernstein (1978) num artigo a respeito de Kuhn, ocorre uma ruptura
(e não uma continuidade) entre o novo e o antigo paradigma.

Que devemos, então, aceitar?

Devemos confiar apenas provisoriamente no que quer que acei-
temos, recordando sempre que estamos de posse, na melhor das
hipóteses, da verdade (ou correção) parcial, e fadados a incorrer
pelo menos em algum erro ou julgamento incorreto — não só com
respeito a fatos, mas também com respeito aos padrões adotados;
em segundo lugar, só devemos confiar (ainda que provisoria-
mente) em nossa intuição se tivermos chegado a ela em conse-
qüência de muitas tentativas para usar a imaginação, de muitos

erros, de muitos testes, de muitas dúvidas e da crítica investiga-
dora. (Feyerabend, 1979; p. 269)

Nesse texto, Feyerabend confirma o caráter relativo e subjetivo
de toda opinião, de todo método, de todo princípio, enfim, de toda in-
vestigação, mesmo científica, e afirma que

... não se pode utilizar nenhum dos métodos que Popper deseja
utilizar para racionalizar a ciência, e o que se pode aplicar, a re-
futação, é grandemente reduzido em sua força. O que sobra são
 julgamentos estéticos, julgamentos de gosto e nossos próprios
desejos subjetivos (id., ibid.; p. 281).

Feyerabend defende-se, ainda, contra as acusações de Popperque o havia taxado de subjetivista ou relativista, pois, segundo ele, é
preferível uma atividade "... cujo caráter humano pode ser visto por
todos..." do que aquela que se diz "... objetiva e inacessível às ações
e aos desejos humanos..." (id., ibid.; p. 281). Afinal de contas, as
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ciências são "... nossa própria criação, incluindo todos os severos pa-
drões que elas parecem impor-nos" (id., ibid.; p. 281).

Com essa afirmação, Feyerabend desmistifica a ciência em sua
busca da verdade objetiva (e absoluta) — toda a verdade é, pois, sub-
 jetiva e provisória — e a apresenta como um jogo. Mesmo o mais so-
fisticado aparato teórico ou metodológico é produto da criação humana
e, nesses termos, não escapa à subjetividade, entendida aqui como
'relatividade', 'dependência do seu construtor'. É, aliás, esse caráter
provisório da ciência que a faz progredir e avançar. Assim, cai por
terra a visão tradicional que eleva a ciência à posição dogmática de
detentora de critérios objetivos, mensuráveis, capazes de levar o ho-
mem à essência dos seres e à verdade dos f enômenos naturais.

Em síntese, os três filósofos da ciência apresentados defendem
pontos de vista diferentes com base na mesma realidade: a ciência, o
cientista, o progresso científico, inserindo na análise aspectos perti-
nentes, e, de certo modo, complementares daquilo que poderia cons-
tituir a 'realidade' ou a 'verdade' sobre a ciência.

Popper considera que só é possível conhecer 'objetivamente' os
fenômenos que nos cercam através de um método rigoroso de raciocí-
nio dedutivo. Na ânsia de determinar como se processa o progresso
científico, ele enfatiza os períodos revolucionários, críticos, em que
os paradigmas vigentes são substituídos por outros, depois de com-

provada, ainda que parcialmente, sua ineficiência.Kuhn, por outro lado, ao enfatizar a importância da ciência
normal, preocupa-se com a pesquisa científica e defende, como único
critério capaz de dar conta do desenvolvimento do conhecimento
científico, a existência social e psicológica da comunidade, única de-
tentora dos rumos da ciência.

Por fim, Feyerabend, rompendo com as tradições da ciência ló-
gica, defende o 'pluralismo metodológico', o caráter anárquico da
ciência como única situação real capaz de conduzi-la ao progresso.
Desvenda, desse modo, a aura de mistério que envolve a ciência que,
apesar de humana, procede como "... a mais recente, mais agressiva e
mais dogmática instituição religiosa" (Feyerabend, 1979; p. 15).

Embora os três pareçam concordar com a idéia segundo a qual
ciência é construção e como tal pressupõe um sujeito, ativo, capaz de

conferir significado a um fenômeno natural, apenas Kuhn se mostrasensível ao aspecto social das investigações científicas e, nesse senti-
do, parece-me mais adequado à tese que defendo, permitindo-me ex-
plicar, ao mesmo tempo, a subjetividade e o caráter convencional da
pesquisa, e, portanto, do discurso científico.
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1.3. A CIÊNCIA E A LINGUAGEM

Para finalizar estas reflexões sobre a ciência, não poderíamos
deixar de considerá-la quanto a sua expressão lingüística, uma vez
que ciência, teoria e expressão lingüística se entrelaçam na constitui-
ção do discurso. Além do mais, como afirma Popper (1972; p. 61):

As ciências empíricas são sistemas de teorias. A lógica do co-
nhecimento pode, portanto, ser apresentada como uma teoria das

teorias. As teorias científicas são enunciados universais. Comotodas as representações lingüísticas, são sistemas de signos ou
símbolos.

Concebidas como representações lingüísticas, as teorias científi-
cas se constituem de enunciados chamados 'universais', em oposição
aos chamados enunciados 'singulares'. Enquanto estes só se aplicam a
um objeto ou fenômeno determinado pelo espaço e tempo, os enun-
ciados universais constituem-se em classes de enunciados aplicáveis a
determinados fenômenos sem determinações de espaço e tempo; por
isso, as teorias daí srcinadas são consideradas como verdadeiras
conclusões abstratas. Popper (1972; p. 66) afirma que este tipo de
enunciado pode ser formulado assim: "... de todos os pontos do espaço

e do tempo (ou em todas as regiões do espaço e do tempo) é verdade
que...".

Popper (1972; p. 61) prossegue numa analogia bastante elucida-
tiva do ponto de vista daqueles que defendem a perspectiva logocên-
trica da ciência, afirmando que "... as teorias são redes lançadas para
capturar aquilo que denominamos 'o mundo': para racionalizá-lo, ex-
plicá-lo, dominá-lo".

É porque a teoria é constituída de leis, enunciados sintéticos
universais (gerais) que ela apresenta um alto grau de predizibilidade
dedutiva. Entretanto, esses enunciados (tidos como denotativos) só
são dignos de crédito na medida em que puderem ser submetidos à
prova. Popper defende a idéia de que o objetivo da ciência teórica e,
portanto, do cientista, é o de encontrar teorias explicativas, ou seja,

teorias que constituam premissas capazes de permitir a dedução depredições. É esse caráter preditivo da teoria que constitui as expecta-
tivas do cientista, preocupado em, de certa forma, falsear ou compro-
var a 'verdade' das teorias em que se apóia. Mas (vale aqui uma refle-
xão), como submeter à prova leis universais? Seria necessário deter-



 

minar todos os eventos a que essas leis se aplicam e aplicá-las empiri-
camente a todos os casos similares, sem exceção alguma, fato que pa-
rece difícil, senão impossível... Toda teoria tem seu ponto fraco e não
resiste a toda e qualquer experiência.

Assim, toda hipótese científica tem se baseado na aplicação em-
pírica de enunciados universais a um certo número de objetos parti-
culares. Mesmo no caso dos indutivistas, a explicação dos dados ob-
servados não foge à aplicação das regras.

Um conjunto de teorias, bem elaborado e logicamente construí-

do, constitui um sistema. Buscando no dicionário uma definição, en-
contramos: "Sistema: um conjunto de proposições, de princípios co-
ordenados de modo a formarem um todo científico ou um corpo de
doutrina" (Caldas Aulete). O mesmo dicionário propõe a seguinte de-
finição para o verbo 'sistematizar':

v. tr. reunir (os fatos) num só corpo de doutrina subordinando-a
a leis e hipóteses; reduzir a um sistema, sistematizar: Bacon en-
sinou e reduziu a discretos preceitos e ditames a arte de inferir
dos fenômenos observados as leis da natureza. Sistematizou esta
nova dialética, diferente e antagonista da que dominara a anti-
güidade, e que, pela indução, deduz da observação e da expe-
riência as leis e as causas dos fenômenos naturais (Lat. Coelho,
 Literat. e Histór., p. 23, ed. 1925). O seu livro não é a história

dialética da razão de um homem, sistematizando ou codificando
a natureza. (Guerra Junqueira, in Raul Brandão, Pobres) F. gr.
Systema, systematos (sistema) + tizar.

Tal definição faz lembrar aquela proposta por Saussure a res-
peito de 'língua': um sistema de signos lingüísticos de tal modo orga-
nizados que se relacionam entre si por oposições (relações paradig-
máticas) e contrastes (relações sintagmáticas, ao nível da sintaxe). O
sistema lingüístico se compõe de subsistemas, cujos elementos se re-
lacionam e interdependem, de tal modo que alterar ou anular um sig-
nificaria alterar todo o sistema: cada elemento se define pela relação
que mantém com os demais. Assim (é bem conhecido este exemplo),
o subsistema das cores sofreria alterações no seu total se não existisse
o preto, por exemplo: o branco só é branco por oposição ao preto, ao
vermelho, e assim por diante. Da mesma forma, os enunciados cientí-
ficos se inter-relacionam e assumem seu significado nessa r elação.

O sistema científico se constitui de um conjunto de teorias que,

38



 

por sua vez, se compõem de leis; estas constituem asserções que pre-
tendem representar lingüisticamente a realidade dos fatos, relacio-
nando, da forma mais direta possível, referente e linguagem. Assim,
ao afirmar 'A água ferve a 100 0C', o cientista não dá margem a dúvidas
ou refutações; aceitar tal enunciado é aceitar uma verdade factual. Essa
relação linguagem versus fatos ou fenômenos empíricos está, como
mostra Feyerabend (1977; p. 107), de tal modo arraigada aos nossos
hábitos cotidianos, que não nos damos conta de que a ela subjazem
diferentes ideologias:

Os fenômenos são o que os enunciados associados asseveram
que eles sejam. A linguagem que "falam" está, naturalmente, in-
fluenciada pelas crenças de gerações anteriores, mantidas há
tanto tempo que não mais parecem princípios separados, apre-
sentando-se nos termos do discurso cotidiano e parecendo, após
o treinamento natural exigido, brotar das próprias coisas (id.,
ibid.; p. 107).

Assim, a interpretação dos dados passa necessariamente pela
linguagem, que representa verbalmente a imagem mental, racional do
referente (enunciados denotativos; cf. Lyotard, 1988), pois "... a força
de um 'argumento nascido da observação' deriva do fato de os
enunciados de observação estarem fortemente ligados às aparências.
De nada vale apelar para a observação se não se sabe descrever o que

se vê" (Feyerabend, op. cit.; p. 109).
Formular um enunciado de observação envolve: a) uma sensação

(enquanto imagem mental do objeto observado) clara e inequívoca; e
b) uma conexão clara e inequívoca entre a sensação e as partes da
linguagem:

Na verdade, os nossos próprios sentidos se subordinam à lin-
guagem (e portanto à teoria), de forma que mesmo o ato de ver e
o de perceber são condicionados pelas expectativas que em nós os
hábitos lingüísticos e as convicções teóricas criaram (Polanyi,
apud: Alves, 1984; p. 138).

Parece, dessa forma, fora de dúvida que os enunciados científi-
cos constituem, na maioria das vezes, linguagem de observação alta-

mente abstrata (dedutiva e preditiva) e, apesar das aparências, nemsempre se acham em relação direta com os fenômenos reais. Basta
lembrar o tão citado Galileu que conseguiu convencer a comunidade
científica da época de que a Terra se move ao redor do Sol (asserção
absurda na época e contra-indutiv a).
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Mas, como procedem os cientistas para convencer da verdade de
suas asserções se elas são empiricamente não comprováveis? Uns o
fazem através do raciocínio lógico dos seus argumentos; outros, atra-
vés de 'artifícios psicológicos' (cf. Feyerabend, op. cit.; p. 125), se-
dutores, à semelhança do que faz a propaganda. Outros, ainda, se ser-
vem dos dois tipos de argumentação. Vale lembrar que Galileu Galilei
faz uso da narração como evidência para suas afirmações; narra
acontecimentos ocorridos num barco, numa carruagem que se desloca
suavemente e onde alguém observa o horizonte. É esse observador
que constata os fatos, tornando-os possíveis e convincentes. Servin-

do-se ainda de narrações, Galileu refuta as idéias contrárias a sua
'descoberta', denominando-as infantis e indignas de crédito.

Feyerabend propõe uma revisão da nossa linguagem de observa-
ção, pois "... uma experiência que parcialmente contradiz a idéia de
movimento da Terra é transformada em experiência que confirma
pelo menos no que concerne a 'coisas terrestres' " (id., ibid.; pp. 127-
128). Tal inversão só é possível porque o cientista faz uso de um sis-
tema semântico que se presta à argumentatividade e, portanto, à per-
suasão. É interessante notar que outros cientistas chegaram a se opor
às afirmações de Galileu, servindo-se de evidência contrária, isto é,
de fatos capazes de provar enunciados contrários, apoiados, portanto,
em teorias contrárias (neste caso, em teorias baseadas no senso
comum).

Tal fato parece confirmar, de um lado, a arbitrariedade e a sub- jetividade como características do discurso científico e, de outro, a
linguagem científica como jogo, o que significa (cf. Wittgenstein) que
cada uma das categorias de enunciados

... deve poder ser determinada por regras que especifiquem suas
propriedades e o uso que delas se pode fazer, exatamente como
um jogo de xadrez se define como um conjunto de regras que
determinam as propriedades das peças, ou o modo conveniente
de deslocá-las (Lyotard, 1988; p. 17).

Resta lembrar que essas regras não são legitimadas por elas
mesmas "... mas constituem objeto de um contrato, explícito ou não,
entre os jogadores (o que não quer dizer todavia que estes as inven-
tem)" (id., ibid.; p. 17). Compreendendo a atividade científica como

 jogo institucionalizado, compreendem-se melhor as suas característi-cas, o seu aspecto persuasivo, o seu desejo de permanência — resistin-
do, como é próprio de toda instituição, ao novo desestruturante — e,
ao mesmo tempo, apesar da resistência, as mudanças que nela ocor-
rem determinadas por cada momento histórico-social.
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O DISCURSO CIENTÍFICO PRIMÁRIOO DISCURSO CIENTÍFICO PRIMÁRIOE OUTROS DISCURSOSE OUTROS DISCURSOS

2.1. ONDE O DISCURSO CIENTÍFICO

‘SE APROXIMA’ DO DISCURSO POLÍTICO

Com base num visão argumentativa e, portanto, subjetiva da
ciência e da   política, enquanto atividades humanas, pretendo, neste
texto, tecer considerações sobre as possíveis relações entre o discurso
científico primário (DCP) — relato de experiência — e o discurso polí-
tico de plataforma (DPP) — modalidade do discurso político militante.

Esses discursos serão abordados, num primeiro momento,
quanto aos objetivos e à situação, por constituírem algumas das con-
dições de produção que orientam, sem dúvida alguma, os procedi-
mentos de elaboração discursiva e os procedimentos de argumentação;
e, num segundo momento, quanto às revoluções políticas versus re-
voluções científicas, por constituírem etapas relevantes tanto na ciência
quanto na política.

As diferenças e semelhanças entre esses discursos se colocam
em termos de condições prévias de produção, determinadas por alguns
critérios fundamentais como: as imagens pressupostas pelo locutor
com relação ao interlocutor e vice-versa; a imagem que o locutor faz



 

do referente e a que ele pressupõe no seu interlocutor com relação a
esse mesmo referente (cf. Pêcheux); a intenção (nem sempre cons-
ciente) — que se imagina no locutor — do ato que ele visa praticar para
a obtenção de um certo resultado, conforme sintetiza o quadro a seguir:

Discurso Político
Militante

Discurso Científico
Primário

Dirige-se a um ouvinte situável
no tempo e no espaço: os eleitores
virtuais de uma região.
O locutor interessado numa es-
trutura de poder dirige-se a um
ouvinte interessado nessa mesma
estrutura. No discurso de plata-
forma, mesmo que não haja coin-
cidência de interesses, as propostas
do locutor se coadunam sempre com
as do ouvinte em termos de discurso.
 

Dirige-se a um ouvinte situável
no tempo e no espaço: o grupo de
especialistas da área.
Pressupõe um ouvinte conhecedor
da matéria, dos métodos utilizados
normalmente na área e interessado
na pesquisa a ser relatada.

Intenção:  persuadir; ultrapassan-
do o nível da convicção, deseja
atingir o nível da ação.

Intenção: convencer da validade
da pesquisa relatada e do rigor da
mesma.

Embora as instâncias enunciativas se situem num nível temporal
e concreto, o DPP (contrariamente ao DCP) não se assume temporal-
mente: pauta-se "... sobre uma forma de argumentação que não ad-
mite sua relatividade" (Osakabe, 1979; p. 91). O locutor, situando-se
num espaço que transcende ao da sua individualidade, dirige-se a um
interlocutor tomado também genericamente, pois

... para o locutor, o discurso enquanto forma de neutralização do
adversário, deve pautar-se na racionalidade (clareza de raciocí-
nio, concatenação dos argumentos) e no seu realismo (exposição

serena dos fatos) (id., ibid.; p. 91).

Assim, os chamados 'ideais de racionalidade' constituem uma
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característica comum entre o DPP e o DPC: o primeiro, servindo-se
de meios 'racionais' (cf. citação acima) e por vezes impessoais, le-
vando o público ouvinte a agir pelo voto; o segundo, guiado pelo de-
sejo de persuadir o interlocutor-especialista através da evidência
(provas, demonstrações cientificamente racionais) e das convenções
argumentativas que pretendem a objetividade e neutralidade (ideais
científicos).

Fica claro, desta maneira, que o objetivo de ambos os discursos
é provocar no interlocutor uma reação — de apoio ou de voto, no pri-

meiro caso; de repetição da experiência ou de apoio à mesma, no se-
gundo.

Não fosse forçar demais a análise, eu diria que, em termos
ideais, o homem público (ou alguém do partido designado para tal),
ao elaborar o seu texto, recorre, a fim de alcançar o seu objetivo bási-
co, ao raciocínio de tipo indutivo, enquanto o DCP se serve ora do
método indutivo, ora do dedutivo. Poder-se-ia, então, imaginar gene-
ricamente as etapas de análise e elaboração prévia dos itens discur-
sivos:

1) O homem público observa a
situação de seu país, as neces-
sidades, reivindicações, hábi-
tos, ideologia de seu povo.

O cientista recolhe o material ou
lê a respeito para, a seguir, ob-
servar em laboratório.

Aqui, naturalmente (guardadas as diferenças situacionais), seria
ingênuo acreditar na imparcialidade da observação dos fatos. É claro
que tanto o político quanto o cientista adequarão a observação aos
seus interesses (objetivos).

2) O político seleciona os dados
(fatos situacionais) em fun-
ção do público ouvinte.

O cientista elabora sua hipótese
(altamente provável) em função
da qual seleciona os dados rele-
vantes.

No DPP, o locutor assume os valores que pressupõe no público-
ouvinte a fim de melhor persuadi-lo. Procedendo assim, aproxima-se

do discurso propagandístico em geral, cujo único intuito é o de ven-der o produto, neste caso, idéias. O mesmo ocorre hoje com um de-
terminado tipo de ciência cujos critérios institucionais de competência
nada têm a ver com os do tipo verdadeiro/falso, justo/injusto etc. É
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Lyotard (1979; pp. 92-93) quem afirma que "... no contexto da
mercantilização do saber, esta última questão significa comumente: isto
é vendável? E no contexto do aumento do poder: isto é eficaz?".

A 'evidência empírica' de que se serve o discurso político (DP)
é, pois, construída com base no senso comum e busca aparentar, por
efeitos de argumentação, próprios a este tipo de discurso, uma real
partilha de interesses e de pontos de vista entre locutor e interlocutor.
Segundo Osakabe (1979; p. 105), "... o locutor, para ter justificado
seu discurso, assume ou a ignorância do ouvinte ou a possibilidade de
o ouvinte ser vulnerável a outra imagem que não a sua".

Nesse pormenor, o DCP se distingue do DPP por não se basear
no senso comum. Basta relembrar a teoria de Kepler, segundo a qual
é a Terra que se movimenta e não os astros, contrariando a impressão
que nos vem pelos sentidos e corroborando a idéia de que toda teoria
é fruto de construção, de elaboração criativa.

3) O homem público interpreta
os dados em função do obje-
tivo proposto.

O cientista analisa os dados, or-
ganiza-os e elabora os resultados
sob a forma de tabelas, gráfi-
cos etc.

4) Etapa de elaboração do texto a partir das conclusões, isto é, dos
resultados obtidos na fase de análise dos dados. Embora obede-
cendo a convenções próprias do discurso político, é o DCP aquele

que se apresenta rigidamente padronizado, com poucas variações.

5) No DPP, a reação do público
é imediata — vaias, aplausos —
e mediata — voto (ação).

No DCP, a reação é raramente
imediata (a não ser em situações
de debate) e, quando ocorrem,
recaem nos elementos formais.

A situação em que se insere o DP é tensa e conflituosa: o
político se encontra em competição declarada com outros políticos, o
que evidentemente transparece no texto; no discurso científico (DC), o
 jogo de interesses (de poder) se acha, em geral, velado, em nome do sa-
ber acadêmico. Em ambas as situações, os resultados (reações) são
extremamente importantes para o locutor, embora, no caso da política,
outras oportunidades surjam para a exposição das idéias dos candi-
datos, o que parece ocorrer mais raramente no DC, a não ser em situa-
ções de debate aberto, em que se confrontam diferentes posturas teó-
rico-ideológicas. Entretanto, o caráter tenso do DP aumenta pelo fato
de que da situação de conflito resulta sempre a anulação de uma das
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partes, enquanto no DC uma teoria não invalida necessariamente a
outra.

Pode-se dizer que ambos os discursos são altamente argumenta-
tivos, na medida em que pretendem convencer o interlocutor da vali-
dade do que dizem e procedem retórica e lingüisticamente de acordo
com esse objetivo. Assim, enquanto o político ilude o seu ouvinte
colocando-o em situação de decidir o seu próprio futuro pelo voto
(embora na prática, ao menos no Brasil, seja sempre o governo quem
detém o poder de decisão), o cientista parece querer promover o seu
leitor, pela descrição minuciosa da experiência realizada (embora se

saiba, por testemunhos, que nem tudo o que ocorre é dito), à condição
de possível repetidor.

Para atingir o objetivo acima exposto, o discurso político faz
uso, dentre outros recursos, da estrutura inversa de transitividade (ex.:
'Ao povo cabe decidir'), de vocábulos carregados de pressupostos
ideológicos (ex.: honestidade, coragem, religião, Nação...). O apelo à
situação sociopolítica e à intenção subjacente de ir ao encontro das
expectativas do público-eleitor se revelam nos argumentos. (Ex.: "O
que precisamos é ter um governo legitimado pelo voto popular, o que
acontecerá, sem dúvida alguma, nono próximo dia 17 de dezembro. Esse
será o grande choque. O choque da credibilidade." — conforme debate
televisivo entre os candidatos à presidência da República, Collor e
Lula, em 4/12/1989.) O grau de envolvimento pessoal do ouvinte é
tal que pode ser, graças à força persuasiva e à manipulação psicológica
dos argumentos, facilmente conduzido à impossibilidade de raciocinar
e, portanto, à aceitação passiva das propostas do locutor que,
consciente dessa situação, faz uso dos instrumentos de dominação ao
seu alcance, pintando a oposição de forma totalmente inaceitável e
contrária a toda e qualquer expectativa (conforme última campanha
para presidente).

Na ciência, essa dominação também ocorre não com relação ao
interlocutor-especialista, mas com relação ao grande público, que se
atemoriza diante da terminologia incompreensível e da sabedoria míti-
ca, provocando uma reação de inferioridade e admiração (cf. Kerbrat-
Orecchioni, 1977).

Guardadas as diferenças, o DCP, no desejo de envolver e engajar
o seu interlocutor, na maioria das vezes também cientista, busca
mostrar a validade de sua pesquisa, argumentando a seu favor e obe-
decendo às normas impostas pela comunidade científica, dentre as
quais figuram o uso da linguagem na 3á pessoa, modalidades lógicas,
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intertextualidade explícita, como formas de fazer transparecer no
texto a objetividade científica.

Resta abordar a questão relativa às revoluções. Assumi aqui 're-
voluções científicas' (termo tomado da política) tal como entende
Kuhn (1970; p. 92), ou seja, como sendo aqueles episódios não-
cumulativos em que um antigo paradigma é substituído total ou par-
cialmente por um novo que lhe é incompatível.

Tanto na política quanto na ciência, é o mau funcionamento das
estruturas vigentes que leva à crise, e esta à revolução: na primeira, a

constatação de que o sistema sociopolítico vigente não atende às ne-cessidades ou expectativas da comunidade ou de um grupo dominan-
te; na ciência, a revolução ocorre quando a comunidade científica
(normal) percebe (ou se deixa convencer) que o paradigma vigente
não funciona com adequação à exploração de um aspecto do fenôme-
no, apontado anteriormente por esse mesmo paradigma (cf. Kuhn, op.
cit.; p. 92).

Observa-se mais uma semelhança: a crise política reduz o papel
das instituições vigentes, assim como na ciência a crise reduz o de-
sempenho de um determinado paradigma. Quanto mais se aprofunda a
crise, mais diverge a opinião pública. Quanto mais os paradigmas en-
tram em debate, mais os grupos de cientistas se armam de argumentos
para a defesa de um novo. E mais: tanto num caso como no outro, a
forma de raciocínio e a apresentação lingüística têm de ser atraentes e

persuasivas.
Entretanto, a grande diferença entre os dois tipos de revolução

está no fato de que, no caso da política, há sempre a anulação da
instituição anterior, enquanto, na ciência, não raro se constata a co-
-ocorrência de diferentes paradigmas, dependendo da sua área de apli-
cação.

Do que foi dito, conclui-se que os dois discursos são altamente
subjetivos na medida em que se apresentam como argumentativos e se
servem de uma série de convenções partilhadas pela comunidade in-
terpretativa, dentre as quais o conceito de objetividade e as formas
lingüísticas de que se reveste. É graças à opacidade da linguagem,
que permite a ilusão da aproximação efetiva do real, sem a interferên-
cia do sujeito e da ideologia, que esses discursos alcançam o objetivo

que se propõem, qual seja: o de convencer o interlocutor da verdade(aparente) que enunciam.
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2.2. DISCURSO JURÍDICO PROCESSUAL VERSUS DISCURSO
CIENTÍFICO PRIMÁRIO (Algumas Considerações)

Tomarei para reflexão o discurso jurídico processual por julgar
ser o que mais se aproxima do discurso científico primário na área das
biociências. Abordarei, ainda que sucintamente, as seguintes ques-
tões: a) objetivos da Justiça e do próprio discurso; b) procedimentos
em nível de investigação jurídica; e c) procedimentos de argumenta-
ção e conteúdos dos argumentos.

2.2.1. OBJETIVOS DA JUSTIÇA E DO PRÓPRIO DISCURSO

Simbolizada convencionalmente por uma balança que a designe
com certa precisão, a Justiça, enquanto instituição criada pelo Ho-
mem, para suprir certas necessidades sociais, pretende  julgar os atos
de um ou mais indivíduos, como sendo, em última análise, justos ou
injustos.

Tal julgamento assume, no ato do processo, o valor de 'vere-
dicto final' (do latim: vere-dictum = dito verdadeiro), proferido por
um tribunal (júri) presidido por um juiz: o réu é culpado ou inocente.
Assim, como nas ciências naturais, o veredicto assume o papel de 'e-
nunciado de fato verdadeiro'. Chega-se ao veredicto final seguindo
um processo que é governado por normas. Tais normas podem ser de
dois tipos: aquelas que regem o desenrolar do processo como tal e
aquelas que constituem o código legal vigente, cujo propósito é o de
reger o comportamento do ser humano numa determinada sociedade;
constituem, assim, base sólida e, portanto, justa, para todo e qualquer
 julgamento.

Tais normas, tal como ocorre com os enunciados básicos e leis
científicas, se apóiam nos princípios fundamentais que se propõem a
conduzir à descoberta da verdade objetiva. Desta forma, convencio-
nalmente, ciência e Justiça parecem se encontrar num objetivo único:
atingir a verdade objetiva. A natureza da verdade, no entanto, varia
segundo a natureza da instituição: nas ciências naturais, ela diz res-
peito à essência dos seres, seu comportamento natural, suas decorrên-
cias. Na Justiça, ela diz respeito às atitudes dos indivíduos em socie-
dade e aos fatos que com eles se relacionam. Nas ciências naturais, a
verdade se constrói com base em teorias que, fundamentadas em prin-
cípios e 'leis da natureza', são, tanto quanto as leis jurídicas, produto



 

da criação humana, na crença ilusória de que é possível reduzir a in-
terferência da subjetividade emotiva dos indivíduos nas diversas ati-
vidades.

Dizer que as leis — científicas e jurídicas — constituem a base da
tão desejada 'verdade objetiva', equivaleria a afirmar o caráter estável
(regular) e imutável das mesmas. Sabe-se, porém, que as leis jurídi-
cas, baseadas nos valores morais, culturais (e até mesmo no regime
político de uma sociedade), variam segundo a cultura, o país, o grupo
social. Assim, o que é lei num país não o é necessariamente noutro
(basta lembrar as leis do aborto e do divórcio); e, portanto, o que é

verdade para um povo não o é necessariamente para outro.
Quanto às leis científicas, embora de caráter mais universal do

que as leis jurídicas, variam também conforme as condições biológi-
cas e físicas que determinam a sua aplicabilidade e, sobretudo, con-
forme a capacidade de observação do cientista, que, baseado em pes-
quisas anteriores, faz progredir o edifício das chamadas 'descobertas
científicas' — na verdade, construções humanas.

Por outro lado, as leis, para serem consideradas objetivas, não
poderiam dar margem a diferentes interpretações. Sabe-se, no entanto,
que, cotidianamente, tal fato não ocorre, devido talvez a sua consti-
tuição formal. Segundo análise feita por Danon-Boileau (1976), toda
fórmula que define uma lei deve conter: a) uma parte regida por mo-
dalidades deônticas (deve, é proibido...), a sanção da norma, e outra
não regida por essas modalidades, que enuncia uma hipótese verda-
deira ou falsa, constituindo a condição da sanção; e b) a ligação entre
esses dois membros ou partes no seio da norma.

A lei jurídica resultaria, então, da seguinte fórmula:

É da relação entre os dois membros e da interpretação da condi-
ção no momento da aplicação da lei que resulta o caráter argumentativo
da norma jurídica.

Tomemos a lei citada e analisada por Danon-Boileau (1976) do
código civil francês: "A défaut d'héritiers, la succession est acquise
 par l'Etat" (art. 768), enunciado este que poderia ser parafraseado
por: "Si personne n'hérite d' une succession, l'Etat doit hériter de
cette succession".
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Segundo o autor, tal artigo implica uma quase contradição entre
a condição (nul n' est héritier — ninguém é herdeiro) e a sanção (l'Etat 
doit hériter — o Estado deve herdar). Tal implicação se deve ao elo
discursivo que une héritier (herdeiro), em "à défaut d'héritiers" (na
falta de herdeiro), e acquiert (adquire), em l'Etat acquiert' (o Estado
adquire o direito). Tal elo se realiza a partir da condição "à défaut 
d' héritiers" , negação que pressupõe o enunciado afirmativo `D'une
succession, on hérite toujours' (Toda sucessão tem que ter herdeiros).
Deste modo, o sentido do artigo só fica claro se se aceitar como ver-
dade a necessidade de sempre haver um herdeiro, ainda que ele não

possa ser definido, isto é, não tenha sido designado nem pela vontade
do falecido nem pelos laços de parentesco. Conclui-se, assim, que a
lei se fundamenta numa convenção social, cujo caráter é sempre arbi-
trário.

Essa arbitrariedade da norma jurídica pode também ser trans-
posta para os enunciados básicos (ou leis) que constituem as teorias
nas ciências naturais:

A estrutura de suas teorias [da ciência] levanta-se, por assim di-
zer, num pântano. Assemelha-se a um edifício construído sobre
pilares. Os pilares são enterrados no pântano, mas não em qual-
quer base natural ou dada. Se deixamos de enterrar mais profun-
damente esses pilares, não o fazemos por termos alcançado ter-
reno firme. Simplesmente nos detemos quando achamos que os
pilares estão suficientemente assentados para sustentar a estrutura
— pelo menos por algum tempo.

Este texto extraído de Popper (1972; p. 119) parece dar conta do
caráter relativo e arbitrário das teorias científicas e, portanto, de toda
atividade científica. Em nota de rodapé (mesma página), Popper cita
Weyl para confirmar justamente esse caráter não absoluto das cons-
truções científicas:

... este par de opostos, absoluto-subjetivo e relativo-objetivo,
parece-me encerrar uma das mais profundas verdades epistemo-
lógicas que podem dar, em troca, a subjetividade (o egocentris-

mo); e quem anseia por objetividade não pode evitar a questão
do relativismo.

Este mesmo caráter convencional se repete, como foi visto, no
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processo jurídico, uma vez que este se baseia nas leis vigentes — arbi-
trárias, alicerçadas na intersubjetividade de um grupo social (valores
morais, concepções políticas etc.).

Entretanto, embora as leis jurídicas tentem estabelecer uma base
sólida para a busca da verdade objetiva sobre os fatos e atitudes hu-
manas, pretendida pela Justiça, não têm o caráter preditivo e explica-
tivo das leis científicas. Isso se deve a sua aplicação a um caso deter-
minado posto em julgamento. O caráter único e irreversível do pro-
cesso jurídico faz com que a Justiça encontre um fim em si mesma, na
realização — justa ou injusta — de cada caso particular. Esta peculiari-

dade da Justiça confere um objetivo bem preciso ao discurso jurídico
processual: absolver ou condenar o réu. Este objetivo torna, natural-
mente, o discurso altamente argumentativo e persuasivo

Em oposição ao discurso científico — sempre aberto a novos dis-
cursos, dado o seu caráter falseável, refutável (cf. Popper) —, o
discurso jurídico constitui uma estrutura fechada, com reduzida possi-
bilidade de retroação, devido justamente ao caráter único do processo
 jurídico. Toulmin, Riecke & Janik (1979; p. 233), no paralelo que fa-
zem entre o discurso das ciências naturais e o discurso jurídico, afir-
mam que seria um erro pensar que um grupo de cientistas teria inte-
resse direto em vencer e ver outro grupo derrotado; enquanto que na
corte judicial, perder um caso pode ter graves conseqüências pessoais.

Tal afirmação parece-me verdadeira, em tese. No entanto, na

prática, todos sabem que, no plano pessoal, o cientista, autor do artigo
científico, tem todo interesse em demonstrar a importância de seu
trabalho e a sua contribuição para o 'progresso' da ciência, posicio-
nando-se, muitas vezes, contra outros cientistas, outros paradigmas.

2.2.2. PROCEDIMENTO NO PLANO DA INVESTIGAÇÃO JURÍDICA

No processo de julgamento acham-se implicados diferentes seg-
mentos da Corte de Justiça: os advogados (defesa e promotoria), os
 jurados e o juiz.

Tradicionalmente, a Justiça determinaria ao advogado a utiliza-
ção fiel do método indutivo de investigação, que consistiria em: a)
ouvir o relato dos fatos reais pelas testemunhas; b) aplicar-lhes a lei

vigente; e c) elaborar o discurso com base nesses dados. Na prática,
contudo, sabe-se que é da mistura dos dois métodos — dedutivo e in-
dutivo — que decorre a elaboração do discurso jurídico processual,
pois:
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1)  o advogado já tem de antemão um objetivo fixo, correspon-
dente à função que desempenhará no processo: acusação ou defesa;

2)  o advogado ouve as testemunhas e tenta obter delas elemen-
tos que o ajudem a criar argumentos convincentes segundo a função
desempenhada;

3) interpreta os fatos (dados que constituem a evidência para o
seu discurso) com base na lei vigente, só que, é verdade, de forma
altamente seletiva: realce nos dados adequados ao seu objetivo, nos
que possam vir a constituir argumentos fortes contra o seu adversário.

É interessante notar que esse mesmo caráter seletivo ocorre no discurso
científico (cf., mais adiante, 'Um fazer invertido'). O que difere,
parece, é a forma como esses argumentos são processados no discurso:
enquanto no discurso jurídico tal operação de seleção se vê totalmente
camuflada pela apresentação dos resultados sem referência às etapas
precedentes, no discurso científico a evidência dos fatos aparece
demonstrada pela narração de cada etapa do processo de investigação
sem que, no entanto, se declare seu cará ter seletivo.

A partir dar, passa-se à elaboração verbal do discurso propria-
mente dito e ao julgamento pelo júri e/ou pelo juiz.

Passarei, a seguir, a expor algumas reflexões a partir de relatos
de experiências realizadas em laboratório (técnica de processo simu-
lado). Tomarei como referência particularmente dois artigos: Simon

& Mahan (1971) e Kaplan & Kemmerick (1974). Quanto à elaboraçãodo discurso jurídico propriamente dito, tecerei algumas considerações
no item seguinte (Procedimentos de argumentação e conteúdo dos ar-
gumentos').

O primeiro artigo (Simon & Mahan, 1971) procura mostrar, com
base num júri simulado constituído de quatro grupos de estudantes, as
diferenças que podem ocorrer, no veredicto final, se o julgamento for
de tipo qualitativo (culpado/inocente) ou de tipo quantitativo (qual a
probabilidade ou plausibilidade de ter o réu cometido o crime). Os
grupos de estudantes foram divididos: uns deveriam julgar o réu (de-
pois de ouvir a gravação de testemunhos de um processo real envol-
vendo homicídio) de forma qualitativa, outros deveriam assinalar um
número correspondente ao grau de plausibilidade numa escala de zero

a dez. Assim, sempre com base na evidência, o veredicto devia ser al-cançado. Resultado: o número maior dos que condenaram o réu se
achava no grupo do julgamento de tipo qualitativo, pois, concluem os
autores, parece ser sempre mais difícil condenar alguém mediante da-
dos numéricos, estatísticos. Prosseguem afir mando que essas opera-
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ções de quantificação seriam interessantes se aplicadas no dia-a-dia
da Corte de Justiça. Entretanto, segundo testemunho de juízes — in-
formantes que participaram de outra experiência previamente elaborada
pelos mesmos autores — a Corte, ao contrário do cientista, relutaria em
aceitar o sistema da probabilidade estatística, por não dar conta de todos
os fatores tangíveis e intangíveis na determinação da culpa (cf. Simon
Mahan, 1971; p. 329). A tradição no sistema processual parecia, pois,
garantida.

O segundo artigo (Kaplan & Kemmerick, 1974) se propõe a

mostrar como se processa no jurado a formação da impressão que o
leva a um determinado julgamento. Tenta-se aplicar aí a teoria da in-
tegração da informação, segundo a qual os dados informativos se
combinam com a impressão preexistente ou disposição do indivíduo
(valores morais, sociais). Assim, os componentes informativos — rele-
vantes ou não — se apresentam ao jurado com valor e peso diferentes,
para só então serem integrados numa avaliação unitária.

Duas são as categorias do componente informativo: a)
evidencial — informações diretamente relacionadas com o crime; e b)
não-evidencial — informações constituídas pelas características
pessoais do réu. Estas, ao contrário do que se possa imaginar, são de
grande peso nas decisões judiciais.

O julgamento se forma com base na combinação de peso e valor

dos estímulos componentes. Mas, se é possível estabelecer critériosque determinem o valor e peso dos dados evidenciais, torna-se muito
difícil fazer o mesmo com os não-evidenciais, devido a sua variabili-
dade.

Com o intuito de mostrar como o texto, onde se acham relatados
os casos incriminatórios, pode ser responsável pela decisão final do
 júri (maior ou menor número de dados evidenciais e não-evidenciais)
e com o intuito de mostrar a importância dos dados não-evidenciais
no veredicto final, procedeu-se a uma experiência: 96 estudantes vo-
luntários do curso introdutório de psicologia deveriam ouvir o resumo
do relato de um dos oito crimes que constituíam o material da expe-
riência. O resumo dos mesmos variava na apresentação dos dados
(seleção interpretativa), de modo a induzirem os jurados seja à con-
clusão de culpa (Texto I, altamente incriminatório), seja à de inocência
do réu (Texto IIII,, fracamente incriminatório).

Vejamos apenas alguns exemplos extraídos dos dois textos a
respeito do mesmo acontecimento: a morte de crianças por um cami-
nhão que acabava de transportá-las.
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Texto altamente incriminatório (T.I):

The truck was deemed by safety officials to have adequate wind-
shield area and mirrors to assure good visibility on all sides.
[O caminhão foi considerado pela perícia como tendo pára-brisa e es-
pelhos, capazes de assegurar boa visibilidade em todos os lados.]

Texto  fracamente incriminatório (T.II):

Safety officials testified that a substantial blind spot obscured the dri-

ver' s vision due to the box shaped of the truck, combined with a high
windshield and a driving position sixth feet behind it.
[Os técnicos da segurança atestaram que havia um ponto cego bem
marcado que obscurecia a visão do motorista devido ao formato re-
tangular do caminhão e a uma combinação de outros dois fatores: o
pára-brisa muito alto e a posição do motorista muito afastada (seis pés
do pára-brisa).]

Exemplo 1:

The driver looked into the side mirror to ascertain that the children
he had served were standing on the sidewalk,
[O motorista olhou pelo espelho lateral para se assegurar de que as
crianças que ele havia transportado já estavam na calçada (de pé),]

T.I:

but in testimony, couldn' t remember whether he had looked in front 
of the truck for children.
[mas no seu testemunho, não conseguia se lembrar se tinha verificado
se havia crianças em frente do caminhão.]

T.II:

... and looked through the front windshield as well.
[... e olhou, também, pelo espelho lateral.]

Exemplo 2:

T.I:

 Adult witnesses testified that the defendant did not, on the occasion,
blow his horn.
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[Testemunhas adultas atestaram que o réu não tinha, na ocasião, acio-
nado a buzina.]

T.II:

 Adult witnesses testified hearing him blow his horn several times on
this occasion.
[Testemunhas adultas atestaram que tinham ouvido (o motorista)
acionar a buzina várias vezes na ocasião.]

A oposição entre: verbo modal na forma negativa (couldn' t re-
member) e verbo principal na forma afirmativa (looked), entre nega-
ção (did not blow) e afirmação (blow) no Exemplo 2, entre dados si-
tuacionais como "have adequate windshield" e "blind spot combi-
ned with a high windshield and a driving position sixth feet behind 
it" , garantem a oposição altamente/fracamente incriminatório e
orientam o júri no julgamento final. Guardadas as devidas proporções,
é mais ou menos isso o que ocorre no plano da defesa e acusação.

Lembram, pois, os autores a importância da evidência em com-
binação com as características do réu agindo sobre os dados pessoais
do jurado (sentimentos, valores morais, ideologia) na formação do ve-
redicto (id., ibid.; p. 497).

Desse modo, parece comprovada a hipótese segundo a qual os

 jurados elaboram o seu veredicto não apenas com base nos fatos, mastambém (e, por vezes, sobretudo) com base na impressão causada pelo
texto pronunciado por ambas as partes (acusação e defesa), que fun-
ciona como importante estímulo psicológico ao lado dos demais com-
ponentes situacionais como: questionamento das testemunhas, desem-
penho dos advogados.

Ambos os textos assinalados pretendem provar, acredito, a pre-
sença do componente intencional (o que não significa consciente) no
discurso e, com referência aos procedimentos de investigação, a com-
plexidade dos fatores que interferem no processo de construção do
 julgamento, fatores esses que não se restringem aos dados informati-
vos da evidência empírica. O veredicto final depende, então, sobre-
maneira da estrutura cognitiva do júri, ou seja, da forma como cada

 jurado estrutura os dados da evidência, combinando-os, relacionando-os entre si e com os próprios pontos de vista, conhecimentos e expe-
riências prévias indissociáveis de todo e qualquer ato interpretativo.
Não se pode esquecer também do aspecto ideológico que constitui toda
atividade humana.
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Essas mesmas observações poderiam ser feitas para o discurso
científico que, afinal de contas, lida sobretudo com operações de in-
terpretação, análise dos dados e seleção, desde o momento da sua co-
leta. O componente subjetivo não pode, pois, deixar de ser considerado
nos dois campos de investigação científica: direito processual e
ciências naturais.

Quanto ao julgamento feito pelo juiz, duas são as etapas teori-
camente relevantes: o estabelecimento dos fatos e a qualificação. Esta
última se processa assim: a) busca do artigo de lei aplicável ao caso;

b) julgamento dos fatos à luz do artigo de lei. É sobretudo nesta se-
gunda etapa em que o juiz interpreta a lei e a aplica aos fatos (método
dedutivo de explicitação do texto) que interfere o componente subje-
tivo. O trabalho do juiz se baseia, então, no raciocínio lógico e na ar-
gumentação.

2.2.3. PROCEDIMENTOS DE ARGUMENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS
ARGUMENTOS

O caráter argumentativo dos dois tipos de discurso — científico e
 jurídico — depende eminentemente de fatores que envolvem a situação
de comunicação. Toulmin, Riecke & Janik (1979) enfatizam um desses
fatores: a situação de conflito de que decorre a organização argu-
mentativa do discurso.

O discurso jurídico se acha de fato envolvido numa situação de
conflito entre as partes implicadas: defesa e acusação. Tal conflito terá
inevitavelmente sua resolução formal na Corte de Justiça: uma parte
será vencedora, a outra, vencida. O veredicto decorrente em parte da
eficiência do discurso é, ao menos em tese, irreversível e irrefutável.
Este fator confere ao discurso jurídico processual um caráter específico:
com efeitos pontuais, ele não pode ser discutido, reavaliado ou
reestruturado.

Na pesquisa científica, as disputas não envolvem reais conflitos
de interesse, pois não há, ao menos genérica e teoricamente, vencedo-
res e vencidos. Segundo Toulmin, Riecke & Janik (id., ibid.), todas

as partes partilham (ou deveriam partilhar) um forte interesse no de-senvolvimento de teorias bem fundadas. Os argumentos científicos,
sempre explicitados com clareza no discurso, estão, por isso mesmo,
sujeitos a críticas; estas, porém, pretendem ser para o bem de todos e
sobretudo para o bem do progresso científico. No caso das ciências
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naturais, afirmam os autores, a experiência exposta em discurso pode e
deve ser testada, reavaliada e até reformulada. Isto porque, mais do que em
qualquer outro tipo de investigação, são os erros e falhas que impulsionam a
ciência, incentivando a construção de novos modelos, mais adequados e
mais preditivos (cf. Popper).

Essa ausência de conflito a que aludem Toulmin, Riecke & Janik
não ocorre de fato senão em um nível genérico e ideal da situação real de
comunicação: um cientista, expondo a pesquisa por ele mesmo elaborada, se
dirige a um enunciatário, também cientista e, portanto, capaz de criticar,

com o intuito único de colaborar para o progresso da ciência. Sabe-se,contudo, que interesses de toda ordem estão em jogo, de tal forma que
um sempre quer fazer valer o seu ponto de vista sobre o outro (cf. Gil,
1985); freqüentemente são grupos científicos de uma determinada
orientação teórica que disputam entre si (cf. Granger, 1985).

Decorrem dessa situação, mais ou menos conflitante, em que se
inserem os dois tipos de discurso, ao menos duas conseqüências no que
se refere aos procedimentos reais de argumentação:

1) no discurso jurídico, tanto os procedimentos formais de ar-
gumentação quanto o conteúdo (idéias e argumentos) merecem igual
atenção e ênfase. O padrão argumentativo, embora bastante rígido, adquire
a característica peculiar da espontaneidade, proveniente da situação de
diálogo em que se insere o discurso jurídico: o advogado se dirige ao seu
oponente, ao juiz, aos jurados e pode ser rebatido imediatamente. Tal

espontaneidade argumentativa não ocorre no discurso científico, em que
tudo é bastante padronizado, refletido e demonstrado (cf. Gil, 1985 e
Granger, 1985): o interlocutor se faz presente apenas idealmente na
consciência do pesquisador-autor, que constrói o seu texto com base
nessa imagem: é em função daquilo que ele pensa poderem ser os
argumentos contrários que ele estabelece a sua demonstração.
Naturalmente, ambos os discursos obedecem às leis, vistas como
enunciados básicos e normas de apresentação formal impostas pelas
comunidades científica e jurídica. O caráter arbitrário dessas normas e leis
refletem, como vimos, a arbitrariedade de toda investigação criada e
elaborada pelo Homem;

2) toda a argumentação no discurso jurídico envolve, ao mesmo
tempo, urna aceitação do sistema judicial vigente e uma disputa decorrente
do  jogo de interesses, um forte comprometimento de cada urna das partes
implicadas, devido, como já fizemos salientar, justamente ao seu caráter
único e irreversível. O discurso científico, por sua vez,
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principalmente nos períodos da ciência normal (cf. Kuhn), se caracte-
riza por uma aceitação passiva tanto das teorias e leis vigentes,
quanto da apresentação formal de organização discursiva padronizada
(cf. Parte I, Capítulo I).

O quadro abaixo pretende sintetizar a comparação aqui realizada
entre o discurso jurídico processual e o discurso científico primário.

Discurso Jurídico Processual Discur so Científic o Primário

Dirige-se a um ouvinte situá-vel no espaço e no tempo: um
grupo de jurados, um juiz.

Dirige-se a um ouvinte situá-vel no espaço e no tempo: o
grupo de especialistas na área.

O locutor interessado, teorica-
mente, em apresentar os fatos
a fim de conduzir o júri a u m
 julgamento 'justo'. Na prática,
porém, sabe-se que não é bem
isso o que ocorre: o locutor
defende ferrenhamente a parte
que lhe foi designada (acusa-
são ou defesa). Ele pretende,
pois, vencer a causa.

Pressupõe um ouvinte conhe-
cedor da matéria, dos métodos
utilizados normalmente na
área, interessado na pesquisa a
ser relatada. Como decorrência,
muitas informações são supri-
midas do discurso por se julgá-
las supérfluas e desnecessá-
rias. Ex.: explicações metodo-
lógicas, fórmulas, termos es-
pecíficos. Resultado: o discur-
so se torna hermético para o

leitor não-especialista.

A intenção é persuadir os jura-
dos a absolver ou condenar o
acusado (ação).

A intenção é persuadir da
validade da pesquisa e do rigor
científico da mesma.
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PARTE IIPARTE II

O TESTEMUNHO DOS CIENTISTASO TESTEMUNHO DOS CIENTISTAS

Aqueles pensadores de exceção,
como os eleatas, (...)
inventaram o sábio como o homem
da inalterabilidade, impessoalidade,
universalidade da intuição,
como um e tudo ao mesmo tempo,
com uma faculdade própria
para aquele conhecimento invertido;
eram da crença de que seu
conhecimento era ao mesmo tempo
o princípio da vida. Mas, para
poderem afirmar tudo isso,

tinham de enganar-se
sobre seu próprio estado.

 Nietzsche





 

11

UM FAZER INVERTIDOUM FAZER INVERTIDO

Este capítulo pretende apresentar os resultados obtidos a partir

de uma pesquisa feita junto a 16 cientistas atuando na área das bio-
ciências, na Universidade de São Paulo, com o objetivo de investigar
como esses representantes da atual comunidade científica brasileira
vêem as etapas do processo discursivo — investigação científica e re-
dação do artigo — e as relações que se estabelecem entre elas.

Embora correndo conscientemente o risco de obter respostas que
correspondessem apenas teoricamente ao pensamento do cientista,
sem que houvesse necessariamente correspondência em relação à prá-
tica profissional, considerei o questionário urna forma válida de levar
o cientista a sistematizar as próprias idéias e a refletir sobre uma prá-
tica que, por ser corriqueira e banal, lhes passa desapercebida. Toma-
dos de improviso, acredito que suas respostas devam corresponder, ao
menos parcialmente, a sua prática ou à 'idéia' (representação em nível
meramente consciente) que ele faz dessa prática.

O questionário constitui-se de 13 perguntas, das quais as sete pri-
meiras buscam questionar as razões pelas quais o artigo científico
primário (relato de experiências) se apresenta com características for-
mais determinadas. As questões de oito a 12, de âmbito mais genérico,
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se referem aos procedimentos do cientista frente a sua prática profis-
sional de pesquisa e elaboração do artigo. A última questão (13) pre-
tende observar o posicionamento dos cientistas diante da presença
(ainda que hipotética) dos componentes intuição e imaginação na ati-
vidade científica (cf. Anexo, p. 209).

Pretendi que as sete primeiras questões se relacionassem com o
artigo que cada cientista nos passava previamente para análise e co-
nhecimento de sua pesquisa, o que raramente aconteceu, talvez por
serem as perguntas genéricas demais, ou então (o que parece mais
provável diante da reação dos informantes) pelo fato de que o cien-

tista não se lembrava mais com detalhes da situação ou das condiçõesem que escrevera o texto, por vezes não muito recente. Esse esqueci-
mento talvez se deva ao fato de serem seus procedimentos marcados
pelo hábito...

Questões de 1 a 7Questões de 1 a 7

Questão 1

Q.1. As seções apresentadas no artigo:

a) São exigência da revista. 7

b) Seguem critério pessoal de apresentação. 2

c) São exigência da comunidade científica.

São mistura de a e h.
8

11 

O resultado obtido com esta pergunta coloca de imediato o as-
pecto característico do discurso científico: a padronização rígida da
organização textual imposta seja pela comunidade científica, seja pela
revista que, além de se manter fiel às exigências da comunidade,
acrescenta outras restrições como, por exemplo, o número delimitado
de páginas. Isso significa que o cientista, se quiser ver aceito o seu
trabalho, terá de se submeter aos 'grilhões do formalismo' (inf. V),
indicando bem a ausência de liberdade formal do cientista no mo-
mento da elaboração de seu artigo. Tais exigências funcionam aqui
como as regras poéticas para o poeta clássico, que, apesar de, ou jus-
tamente pela necessidade de adaptar a mensagem à forma exigida, re-
velava grande dose de talento e imaginação.

Como testemunho de tal exigência formal, basta lembrar as difi-  

1. O número à direita, entre parênteses, corresponde ao total de vezes em que foi assinalada
cada alternativa. Convém lembrar que dei ao informante a liberdade de assinalar mais de
uma alternativa caso considerasse conveniente, ou mesmo de sugerir uma outra resposta
(alternativa d, em geral, ou c, no caso das questões 1 e 4).
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culdades (verdadeiras etapas) por que passa um artigo para ser publi-
cado numa revista de renome. Por exemplo 2, depois de aprovado o re-
sumo, o pesquisador recebe as normas da revista e passa à redação do
seu artigo respeitando as tais normas. Em seguida, uma equipe de as-
sessores (especialistas) da revista examina o artigo e sugere alterações
na apresentação do resumo, no tratamento estatístico, na metodologia;
segue-se a etapa de reformulação, levando em conta as modificações
propostas.

Quanto ao critério pessoal de apresentação (alternativa b), ape-

nas dois dos entrevistados aceitaram-no como possível. Ao verificar,porém, seus artigos, constatei que as alterações quanto ao aspecto
formal foram mínimas, guardando, em geral, a organização padroni-
zada: resumo — introdução — material e métodos — resultados — discus-
são — conclusão. Algumas dessas alterações são: no texto do infor-
mante III 'discussão e conclusões' aparecem num único item; o texto
do informante V não apresenta 'conclusão'; o informante VII acres-
centou o item 'local de estudo' porque o material assim o exigiu; o in-
formante X, no texto analisado, reúne num só item 'resultados e dis-
cussão' e não explicita a 'conclusão'.

É interessante verificar que as razões apresentadas para tais
'desvios' são de ordem metodológica (valorização da pesquisa em si)
e ilocucionária (valorização do público-leitor), no sentido de 'tornar
clara a apresentação e facilitar a leitura'.

A Q.2 diz respeito ao momento em que o artigo foi redigido.Todos foram unânimes em afirmar que o resumo é redigido após o ar-
tigo, o que evidencia que, no discurso científico, a apresentação tex-
tual não reproduz a ordem das etapas de elaboração. Assim, na opi-
nião dos informantes, o resumo, primeiro item da maioria dos artigos
científicos (por exigência da revista, como observou o informante X),
foi redigido em último lugar. Comparando os percursos que perfazem
autor e leitor, pode-se observar que o segundo começa onde termina o
primeiro. Apenas em alguns casos, quando a revista assim o exige, o
resumo aparece no final (inf. IV), correspondendo, desse modo, à
cronologia da redação. Voltaremos ao aspecto da não-linearidade em
outras questões.

Quanto à Q.3, todos, sem exceção, consideram que os dados bi-
bliográficos têm como finalidade básica apoiar os próprios argumen-

tos, para "... dar respaldo, no sentido de dividir as responsabilidades,quanto à metodologia, por exemplo" (inf. IX).

2. Refiro-me aqui especificamente a um artigo do prof. G. Xavier, publicado na revista
 Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
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A maioria não deixou de assinalar também a alternativa segundo
a qual as citações bibliográficas são usadas para indicar as leituras
necessárias à compreensão do próprio artigo. Outros cientistas lem-
braram que tal recurso constitui uma forma econômica de remeter o
leitor a outras pesquisas, evitando explicações demoradas sobre méto-
dos, técnicas e teorias.

A alternativa a dessa questão, que aventava a hipótese de que o
uso de dados bibliográficos são utilizados para 'dar prestígio ao arti-
go', não foi assinalada sequer uma vez. Acredito que tal fato talvez se

deva ao uso da palavra 'prestígio', por carregar a conotação negativa
de discurso polêmico, pouco sério, invalidando a idéia de objetividade
arraigada em nossa cultura a tudo o que se refere à ciência. Sabe- se,
no entanto, que o uso de citações também obedece a um critério de
seleção: quando houver mais de um nome a citar, escolher-se-á aquele
que for mais conhecido, mais famoso, para, assim, conseguir apoio

significativo para os argumentos (inf. IX).
Vejamos os resultados obtidos a partir das respostas à questão 4:

Q.4. Na sua opinião, a utilização de gráficos,
tabelas e dados estatísticos:

2º 1º U = T

a)
Corresponde ao caráter objetivo do texto
científico.

— 2 4 3 9

b) Corresponde à economia necessária do
espaço (exigência da revista).

2 — 2 3 7

Possibilita a visualização dos
resultados obtidos; maior clareza
(resumo dos dados).

5 — — — 5

Resume os dados, facilitando o
entendimento e tornando a leitura mais
agradável (recurso didático)

3 — — — 3

Possibilita a avaliação crítica por parte
do leitor.

1 — — — 1

c)

Possibilita a apresentação dos
resultados quantitativos (tabelas, dados
estatísticos) permitindo a demonstração
dos dados.

1 — — — 1 3 

3. Observe-se que quando o total de respostas para cada questão não corresponder ao nú-
mero de informantes, é porque alguns deixaram de responder ou assinalaram mais de
uma alternativa. Às vezes, os informantes nu meraram suas respostas por ordem decres-  



 

Desta vez, os informantes não hesitaram: o caráter objetivo do
texto científico, aliado ao fator economia de espaço (conforme os
resultados acima), parecem exigir a utilização de gráficos, tabelas e da-
dos estatísticos. Tem-se a impressão de que todas as vezes em que se
pronuncia ou se lê a palavra 'objetivo' imediatamente é acionado um
esquema mental correspondente ao conceito de 'objetividade' que, por
sua vez, aciona, na mente do indivíduo, a imagem do que é 'ciência',
do que é 'científico': imparcial, isento de todo componente individual.

O aspecto didático da utilização de tais recursos foi também
bastante ressaltado. Observando o texto do informante VIII percebe-
se que o uso das figuras apresentadas traz a vantagem de dispensar as
longas quantificações e verbalizações, possibilitando economia de
espaço e "... tornando a leitura e a apresentação do texto mais
agradável ao leitor, além de fornecer uma visão global dos resultados"
(inf. IX). Deyes (1985; p. 47) se refere a esse aspecto comparando o
seu uso na ciência com o mapa de um campus universitário, cujo
objetivo seria esclarecer ao usuário o percurso, para que de um ponto A
possa chegar a um ponto  B: parte, na verdade, da abstração da
realidade, mediante a seleção daqueles elementos que possam causar
confusão.

A Q.5 pretendia investigar se um determinado artigo costuma
ser avaliado, criticamente ou não, pelos colegas da área, antes ou de-

pois de sua publicação, e qual a atitude do cientista (autor) diante
dessas reações. Cinco dos informantes afirmaram já terem recebido
respostas de colegas, como reação ao seu artigo, antes de publicar;
três, já haviam recebido reações de leitores em geral (da área), depois
de publicar; e seis, de outros cientistas com reflexões críticas. Apa-
rentemente, tais respostas parecem demonstrar a existência de um
certo espírito crítico entre os membros da comunidade científica; en-
tretanto, as explicações dadas pelos informantes revelam a relativida-
de do resultado: os comentários dos colegas se fazem mais em termos
de assessoria da revista ou em congressos e reuniões científicas (quatro
informantes); reações de outros cientistas com reflexões críticas se dão
mais em nível de citações noutros artigos (inf. III). Cinco informantes
não hesitaram em revelar que não houve reação aos seus artigos a não

ser na forma positiva de pedidos de separatas (denotando interesse

cente de importância; nesses casos, foram computados apenas os dois primeiros lugares
(cf. 12 e 22 no alto do quadro). Quando apenas uma resposta foi assinalada anotou-se U 

na tabela. O sinal de igual (=) indica que o informante assinalou mais de uma alternativa,
sem, contudo, classificá-las.
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 pelo artigo), um vez que, em geral, 'a comunidade aceita sem questio-
nar', desde que as pesquisas se enquadrem nas exigências tradicionais
básicas de forma e metodologia .
Cinco dos nove informantes que haviam assinalado as alternativas b

ou c afirmam que não reescreveriam o artigo; apenas responderiam
pessoalmente às críticas feitas. Se, por um lado, tal recusa concorda
com a crença na irrefutabilidade da ciência, por outro, parece
responder mais à certeza (partilhada pela comunidade científica) de
que vários são os pontos de vista através dos quais se pode observar o

mesmo objeto; assim, cada revista escolhe o ponto de vista que lheconvém, conforme os seus objetivos e o público a que se destina.
Baseada no conceito segundo o qual o texto pressupõe todo um
trabalho de elaboração, de raciocínio, de reflexão que se mantém em
nível subjacente, a Q.6 (Fez rascunho(s) para este artigo? Quantos?
Em que etapas do processo de redação?) pretende verificar como se
dá o processo textual anterior.
Todos, sem exceção, afirmam que fazem rascunhos (três em média)
depois de tabelados os resultados, com a finalidade de: a) melhor
elaborar verbalmente a pesquisa; e b) tornar o texto mais objetivo,
isto é, mais técnico e conciso (inf. V), evitando redundâncias inúteis.
Tal busca de concisão aparece de forma nítida nas respostas à Q.7,

que visa saber como se apresentam os rascunhos: mais longos, mais
curtos ou do mesmo tamanho que o texto final.

Nove dos 16 informantes afirmaram que os rascunhos do artigoapresentado eram, em geral, mais longos do que o texto final; dois
deles comentaram que as reduções se fazem, com muito mais freqüên-
cia, na 'introdução' ou na 'conclusão', procurando manter inalterada a
seção 'material e métodos' por relatarem, já convencionalmente, ape-
nas o necessário da experiência realizada. O informante V, conside-
rando a 'discussão' de extrema importância, disse evitar todo corte
nessa seção. Percebe-se aqui que a etapa de organização da matéria,
como, aliás, observam os autores Hayes & Flower (1980) e Kato
(1986), se caracteriza pela atitude de seleção que obedece (de forma
mais ou menos consciente) a certos critérios preestabelecidos: costu-
ma-se reduzir a matéria se a revista o exigir (em geral, por problemas
de espaço), se os 'cortes' não prejudicarem a compreensão, ou se for
possível garantir densidade máxima de conteúdo, evitando repetições

e redundâncias.
Como 50% dos informantes também assinalaram a alternativa c,

segundo a qual os rascunhos seriam do mesmo tamanho que o texto,
 pode-se concluir, talvez, que o espírito de concisão inerente à forma-
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ção do cientista preexiste à elaboração do artigo; as notas na fase pré-
redacional já obedecem a certos critérios de seleção: anotar apenas os
dados necessários e relevantes que corroborem ou desconfirmem o
objetivo inicialmente proposto. No primeiro caso, servirão de evidência
empírica às hipóteses preliminares; no segundo, desencadearão hipóteses
alternativas e possivelmente modificarão os objetivos iniciais.

É interessante notar, como foi lembrado acima, que a operação
de seleção pretende eliminar o desnecessário, o redundante. Ora, o
desnecessário será tudo o que não estiver em relação direta com a ex-
periência relatada, tudo o que expressar opiniões e sentimentos pes-
soais do autor, tudo o que se pode pressupor como parte do conheci-
mento do leitor virtual (especialista). Desse modo, a seleção ocorre
em função das metas (objetivos) de interlocução, em função do leitor,
e em função das normas impostas pela comunidade científica, como
garantia de cientificidade, normas essas que, de certa forma, determi-
nam a organização dos dados.

Sem pretender chegar a uma generalização abusiva, elaborei, a
partir das respostas obtidas, o seguinte quadro relativo às etapas por
que passa o macroprocesso discursivo, constituído de dois processos:
investigação científica (A, no quadro abaixo) e produção textual pro-
priamente dita (B, no quadro abaixo). 4 

4. Convém observar que o esquema resultante se aproxima do modelo de Hayes & Flower.
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Questões de 8 a 13Questões de 8 a 13

A Q.8 pretende indagar a respeito do tipo de relação existente
entre o trabalho de investigação científica e o trabalho verbal. As res-
postas a essa questão se acham interpretadas e sintetizadas em três
idéias principais que chamei de argumentos.

 Argumento A: durante o processo de elaboração do artigo, ocorre
uma atividade de seleção 'subjetiva'.

A expressão 'seleção subjetiva' foi usada por três dos infor-
mantes para indicar que a operação de seleção obedece, na maioria
das vezes, a critérios pessoais, intuitivos e, portanto, pouco controlá-
veis, que não transparecem no artigo final. Como julgar o que é mais
relevante e adequado aos interesses do público-leitor? Como rejeitar
dados só porque não satisfazem ao objetivo proposto? Seguem abaixo
os critérios apontados pelos cientistas entrevistados para a seleção:

Critérios Apontados:

1) Mantêm-se os tópicos mais adequados ao interesse:
a) do público-leitor;
b) do próprio objeto de estudo.

4
2 

2) Eliminam-se do artigo:
a) as dificuldades ocorridas durante a pesquisa;
b) as tentativas experimentais frustradas ou

infrutíferas.

3 

3) Rejeitam-se alguns dados que não satisfazem ao
objetivo proposto.

1

4) Não raro dividem-se os tópicos e se elaboram dois
ou mais artigos com os dados coletados.

2

5) Eliminam-se do artigo detalhes sobre a metodologia
utilizada.

1

(1980), retomado e modificado por Kato (1986): às etapas anteriores ao texto propria-
mente dito (A) corresponde a fase de 'planejamento' (Hayes & Flower) ou 'processa-
mento de idéias' (Kato), cujos subprocessos são: geração e organização. Ao número 5
(ver quadro) corresponde a etapa de tradução (etapa de verbalização das idéias); os nú-
meros 6, 7 e 8 correspondem, no modelo de Kato, ao processo de revisão (leitura e corre-
ção).
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Tais critérios se justificam pelas seguintes razões (o que evi-
dentemente não elimina uma série de outras de caráter inconsciente):

1)  delimitação de espaço (imposição da revista);
2)  elimina-se o que se considera conhecimento prévio pressu-

posto no leitor da área, por exemplo, quanto à metodologia (informa-
ções tidas como banais);

3) [eliminam-se detalhes] por causa do espírito de competição
entre os profissionais da área.

As perguntas continuam se dirigindo àqueles que professam o

rigor científico da objetividade. Não seria arbitrário e pouco científico
eliminar da seção 'Material e Métodos' o relato das dificuldades ocor-
ridas durante a pesquisa e as tentativas experimentais frustradas ou in-
frutíferas? É interessante notar que, apesar de tudo, três dos infor-
mantes consideram que os dados negativos seriam de grande valor pa-
ra o progresso da ciência. Dois outros se referem ao espírito de com-
petição como justificativa para a eventual falta de detalhes sobre a
metodologia. Segundo eles, tal espírito de competição entre os profis-
sionais da área seria capaz até de invalidar os resultados de uma pes-
quisa, não fosse o princípio cultural de irrefutabilidade do trabalho
científico: baseado em hipóteses tradicionalmente aceitas, o cientista
tentaria adequar, ainda que à força, a experiência à hipótese teórica
preliminar. Assim se refere ao f ato o informante V:

Nos lugares ou setores em que a concorrência entre os profis-
sionais é maior (felizmente isso ainda não ocorre entre nós!), as
hipóteses preliminares são vistas como inquestionáveis: as falhas
ou o insucesso nunca estão nas hipóteses, mas na realização da
experiência.

Convém observar que a mesma idéia é apresentada por Kuhn,
como responsável pela lentidão do progresso da ciência.

 Argumento B: a experiência não segue os passos lógicos, lineares,
como em geral são descritos no artigo. Segue uma or-
dem cronológica inversa à da execução do trabalho. O
processo de pesquisa se dá aos saltos numa lógica re-
trospectiva, alinear.

Este tipo de argumento, utilizado por 50% dos informantes, pa-
rece dar suficientemente conta das diferenças básicas entre os dois
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processos — investigação científica e o texto propriamente dito: este se
apresenta numa ordem linear, levando o leitor a crer que a investiga-
ção científica seguiu a mesma ordem (determinação dos objetivos,
material, relato da experiência, resultados, discussão e conclusão),
quando se sabe, por testemunho dos próprios cientistas, que a atividade
de pesquisa não consegue pôr em prática, com fidelidade total ao
modelo, nenhum método de investigação. Da mesma forma, não con-
segue obedecer radicalmente ao raciocínio dedutivo ou indutivo, nem
mesmo ao indutivo-dedutivo, proposto por Aristóteles: obra de cons-
trução, de elaboração criativa, a pesquisa não pode prescindir da in-

tuição e da imaginação (ver Q.13), e, portanto, não pode ser total-
mente previsível e linear.

Além disso, o texto resultante ilude o leitor quanto às etapas de
redação propriamente dita: esta não obedece, de forma alguma, à or-
dem lógica e linear das etapas apresentadas pelo texto. A título de
exemplo, basta lembrar do resumo que, embora se apresentando no
início do texto, é o último a ser redigido.

Vejamos como alguns informantes  justificam o  Argumento B:
1)  o caráter imprevisível do processo científico: os dados expe-

rimentais normalmente apontam para hipóteses alternativas não pen-
sadas antes. (De acordo com três informantes.);

2)  a utilização da intuição e da imaginação do pesquisador du-

rante a pesquisa científica — embora a comunidade científica se recusea admitir. (De acordo com dois informantes.);
3)  a experimentação e a elaboração do artigo são dois processos

independentes, embora o objetivo seja o mesmo: o trabalho publicado.
(De acordo com dois informantes.);

4)  a perspectiva didática de tornar o trabalho mais interessante
para o leitor. (De acordo com um informante.)

Note-se que as justificativas acima enumeradas vão da não-
linearidade do texto resultante, passando pela concepção de que a
pesquisa e a produção escrita constituem dois processos autônomos:
duas construções diferentes cujo único elo é o fenômeno da experiência
a ser relatada por meios lingüísticos. Defendo, no entanto, que os dois
processos fazem parte do macroprocesso discursivo. Desse modo, o

processo de investigação pretende elaborar a 'verdade' de um fato oude um ser a partir do raciocínio, observação, relações analógicas,
generalização. O ato de comunicação escrita pretende dar a conhecer
a experiência r ealizada, os r esultados atingidos, atravé s da utiliz ação
de recursos retóricos e lingüísticos que nada têm a ver com
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a experiência em si. A tentativa de cercear a criatividade, no plano da
expressão lingüística, mostra, por parte da comunidade científica, uma
tendência ao estabelecimento de uma relação direta entre a expressão
lingüística e os fatos reais, postulando o 'princípio da transparência
da linguagem'. O fato de não se conhecerem as experiências senão
através da expressão lingüística em artigos que se apresentam sempre
numa dada organização linear, leva a crer na linearidade dos proces-
sos (de investigação e de redação) constitutivos do discurso.

É bastante pertinente, a respeito da relação entre os dois proces-

sos, uma observação feita pelo informante II:

Uma das grandes diferenças existentes entre o processo de pes-
quisa e o processo de elaboração do artigo é a seguinte: o pri-
meiro é livre, no sentido de que ninguém, nem nenhuma exigên-
cia pode controlar o pensamento individual; o segundo é con-
trolado tanto na forma de apresentação, quanto na linguagem
utilizada, como se não bastasse a dificuldade normal de adequa-
ção da linguagem à mensagem, isto é, de codificação (com re-
gras e limites de espaço e tempo) de um pensamento (sem limi-
tes nem regras).

 Argumento C: o artigo científico deve relatar a experiência com fide-
lidade. (Segundo dois informantes.)

Lembrado por dois informantes, um dos quais observou que,
embora ideal, tal princípio raramente se realiza, este é um argumento
tradicional, segundo o qual o artigo deve relatar a experiência com fi-
delidade. Novamente, vem à tona o princípio da objetividade e impar-
cialidade como requisito de cientificidade, que se expressaria no texto
por meios lingüísticos, tais como: ausência dos sujeitos da enuncia-
ção, busca de uma linguagem 'neutra', orações simples com sujeito na
Y pessoa... Este argumento pressupõe, ainda, a possibilidade de uma
relação direta entre expressão lingüística e objeto real (experiência) —
como se a linguagem pudesse ser neutra — e não questiona o ato de

produção textual enquanto atividade subjetiva que visa à realização
de determinados fins. A questão seguinte (Q.9) pretende refletir sobre
tal aspecto, ao abordar a organização do resumo como atividade de
seleção de informações a serem antecipadas ao l eitor.



 

Q.9. Na sua opinião, quais dos seguintes itens devem aparecer no resumo?
Coloque-os em ordem de importância e acrescente outro se necessário.

A maioria de nossos informantes acredita serem relevantes para
o resumo apenas aqueles itens que se referem diretamente à experiên-

cia: objetivo, método e resultados (cf. quadro acima), focalizando
como mais importante o primeiro, por se referir à proposta da hipótese
inicial em torno da qual se elaborou a experiência e, provavelmente, o
artigo. Este pormenor pode, mais uma vez, dar a impressão de fideli-
dade do texto aos fatos reais.

Convém observar que a pergunta feita aos cientistas gira em torno
do conceito de 'importância', conceito que pressupõe um julgamen to
subjetivo por excelência. A subjetividade se acha aqui reforçada
pelas respostas desencontradas dos informantes, conforme se percebe
no quadro anterior. Se levássemos em consideração apenas os três
primeiros lugares, dificilmente obteríamos um consenso: basta
observar que, na ordem proposta acima, nem o método, nem os resul-
tados seriam levados em conta. Mais uma prova da arbitrariedade e da
presença do componente subjetivo que cava 'brechas' nas normas im-

postas pela comunidade científica, na busca de uma certa liberdade deexpressão.

Continuando na mesma linha de questionamento, a Q.10 visa
saber, do ponto de vista do cientista, qual a função do resumo.
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Q.10. O resumo deve consistir: U = T

a) Num relato objetivo e conciso da
experiência.

8 5 13

b) Num relato da experiência com o intuito
de suscitar no leitor o desejo de ler o
artigo.

2 5 7 

c) Num relato da experiência com o intuito
de possibilitar ao leitor verificar o
interesse pelo artigo.

— 2 2

Oito informantes assinalaram apenas a alternativa a, conside-
rando o resumo como um relato objetivo e conciso da experiência, no
sentido de relatar exatamente as etapas abordadas de forma extensiva
no corpo do artigo. Cinco outros assinalaram, além de a, a alternativa
b, e outros dois, apenas b. Isto leva a considerar e a reafirmar o ca-
ráter persuasivo do resumo, como primeiro segmento a ser lido, de-
pois do título, naturalmente. O resumo desempenharia, pois, uma fun-
ção eminentemente pragmática: dele depende, em ultima análise, a
leitura ou o abandono do artigo (reação do leitor).

Mais uma vez se verifica o papel do leitor (virtual) nas decisões

do autor — no aspecto formal e conteudístico — durante o processo de
organização das idéias: são priorizadas aquelas que podem influir com
mais força no comportamento do leitor e permitir que o autor atinja
suas metas.

O item c, acrescentado por dois informantes insatisfeitos com as
alternativas propostas, intensifica o aspecto intencional do resumo,
vencido apenas pela força persuasiva do título, conforme se verifica
no quadro abaixo obtido a partir das respostas à Q.11.
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A fim de atrair leitores (afinal, como observou o informante V, "...
o artigo foi escrito para ser lido."), os informantes lembraram que o título
deve ter algumas características, conforme se acham elencadas na tabela
acima. De modo geral, é importante que o título do artigo científico dê
indicações claras sobre o conteúdo, como, por exemplo, 'Natureza dos
apêndices petalóides em Barbacenioideae (Velloziaceae)', — inf. XV;
neste caso, o título contém informações sobre o objetivo e o objeto da
pesquisa. A resposta do informante V a esse respeito parece bastante
reveladora. Afirmou ele que um bom título deve conter "... palavras mágicas
determinadas pelo momento histórico daquele ramo da ciência". Referiu-se
ao interesse atual por tudo o que gire em torno da mente e da memória. No
caso particular do seu texto, as palavras amnesic effects seriam
portadoras desse valor 'mágico'. Tal observação nos faz lembrar o valor
de termos como 'gerativo', 'comunicativo' e 'cognitivo' na história da
lingüística.

Outros lembraram que um título deve ser 'bem pensado', de modo a
demonstrar o interesse e o aspecto inovador da pesquisa. Por exemplo, o

informante XV afirma ser um dos r aros pesquisado res no mundo a estudar afamília das Velloziaceae. Assim, o interesse de seu artigo estaria na
novidade do assunto, o que já se revela no título.

Outros três informantes lemb raram que, uma vez selecionado o artig o
pelo título e pelo resumo, o leitor poderá recorrer imediata-
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mente à introdução do mesmo, com o intuito de perceber a importância
da pesquisa para a sua área de estudos ou para sua aplicação prática,
podendo decidir-se ou não pela leitura integral ou parcial do texto;
daí também o valor persuasivo desta parte, o que confirma a
afirmação de Swales (1981), segundo o qual o objetivo da 'introdu-
ção' não é apenas descrever, mas  persuadir.

Os demais itens — assunto, sugestão de novas pesquisas e rela-
ção com teorias recentes (cf. quadro acima) — foram lembrados apenas
uma vez cada um, talvez por não terem o caráter prático dos demais
que não exigem leitura minuciosa para serem apreendidos.

Continuando na perspectiva pragmática, a Q.12 aborda, num
momento anterior ao da leitura propriamente dita, a relação enuncia-
dor-texto-suporte (no caso, a revista científica). É dessa relação que
depende a publicação ou não do artigo e, portanto, a divulgação da
pesquisa.

Q.12.
Supondo que um de seus artigos já tenha
sido recusado por uma revista:

U 1º 2º T

a) Insiste com outras revistas. 12 – 1 13

b)
Guarda o artigo como um trabalho de
interesse pessoal.

– – – –

c)
Reescreve o artigo procurando adequá-lo
às exigências da revista. 3 1 – 4

Algumas justificativas para a alternativa a:

– Só entrega o trabalho se for relevante e estiver em condições para a
publicação. 

2

– Talvez não satisfaça os interesses dessa revista, mas poderia ser de
interesse para outra. 

1

A pergunta parte da suposição de que um artigo tenha sido recu-
sado por uma determinada revista. Como reagiria o cientista? A gran-
de maioria (cf. resultados acima), consciente do valor da matéria e da
boa apresentação do artigo, insistiria com outras revistas: é provável
que o artigo em questão (o assunto mais, ou menos, geral; a própria

apresentação mais, ou menos, formal) seja mais adequado a um outro
tipo de revista, o que não diminui o seu valor, na opinião do infor-
mante X.
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Nenhum dos informantes guardaria o seu artigo como um traba-
lho de interesse pessoal. Este dado parece revelar, da parte do cien-
tista, uma valorização profissional importante ('Eu' tenho valor dentro
da comunidade científica!), subjetividade essa que impulsiona a ciên-
cia normal e as revoluções científicas (cf. Kuhn).

Passemos, por fim, à Q.13, questão-chave, que, a meu ver, sin-
tetiza as demais, porque nos coloca diante de dois componentes es-
senciais de toda atividade criadora: a intuição e a imaginação. Reco-
nhecer sua presença no campo da investigação científica significa
aceitar, sem dúvida alguma, a presença do ser 'subjetivo' do pesqui-

sador; é fazer ruir toda afirmação categórica de objetividade, en-
quanto imparcialidade (ausência do ser pesquisador).

Vejamos como se posicionam os informantes.

Q.13. Na sua opinião, qual é o papel na
pesquisa científica

a) da intuição
b) da imaginação

Síntese das respostas obtidas:

– Ambas constituem componentes essenciais na pesquisa
científica

– [Apenas] a imaginação é imprescindível na tarefa científica. 

10

4 

Apenas um informante não respondeu à primeira parte da per-

gunta referente à intuição, alegando, apesar das explicações, não tercompreendido a pergunta. Outros dois, embora reconhecendo o valor
dos dois componentes, afirmaram não saber como e em que momento
eles agem de forma marcante. Quatro outros só consideraram a imagi-
nação, uma vez que descartavam por completo a intuição do trabalho
científico. Este resultado parece confirmar a dificuldade que sentem
os cientistas em considerar como relevante a presença do componente
subjetivo no seu trabalho, visto que tal aceitação entraria certamente
em choque com o conceito vigente de objetividade e racionalidade na
ciência.

Apesar disso, dez cientistas afirmaram categoricamente a im-
portância dos dois componentes, essenciais em todas as etapas da in-
vestigação científica: desde a elaboração de hipóteses, coleta de da-
dos até a interpretação dos resultados e apli cações metodológicas.

A seguir, elenco as diversas opiniões que procurei resumir. Ao
lado, à direita, consta o número (total) de informantes que se expres-
saram a favor de cada argumento.
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Intuição T Imaginação T

1) Faz-se presente na execu-
ção da pesquisa: observação
e interpretação de dados; na
escolha dos instrumentos,
técnicas e metodologia; na
própria escolha do objeto

de estudo.

6

1) É importante, durante a ex -
periência, na solução de
problemas de ordem práti-
ca, sobretudo na construção
dos materiais e equipa-
mentos necessários.

3

2) Favorece o levantamento
de hipóteses, sobre as quais
se baseia a pesquisa.

3
2) É útil para elaborar e testar

hipóteses (iniciais ou alter-
nativas).

3

3) É essencial na formulação
dos projetos.

1
3) Faz-se necessária durante a

inte rpre tação dos resulta-
dos.

2

4) É importante na solução de
problemas teóricos: elabo-
ração de questões e percep-
ção dos problemas a serem
testados; no planejamento

de outras experiências pa-
ralelas necessárias à resolu-
ção de problemas surgidos
inesperadamente durante a
pesquisa.

1

5) Na elaboração de técnicas e
metodologias novas. 1

A intuição foi mais acentuada no que diz respeito à seleção dos
dados. Vejamos, por exemplo, o que o informante XIII escreveu a
respeito: "Em Sistemática, a intuição, a meu ver, é de grande importância.
O sistemata encontra-se diante de uma multiplicidade enorme de
caracteres. Alguns deles vão lhe permitir chegar a um relacionamento
natural entre os organismos estudados, outros, não. Cabe à observação e à
intuição a seleção desses caracteres".



 

Não há, então, um critério rigoroso, determinado a priori, para tal
seleção: é intuitivamente que ela se processa. Faz-se igualmente valer
na escolha da metodologia e material adequados à experiência em
questão.

Naturalmente, como ressaltaram seis dos informantes, a intuição não
está dissociada, de forma alguma, dos conhecimentos anteriores —
teóricos e práticos — que o indivíduo traz consigo; antes, a intuição se
serve desses conhecimentos para agir no momento adequado. O in-
formante XIII lembrou, com pertinência, o caso do cientista Kekulê

que, depois de muito pensar e trabalhar, conseguiu, num momento de
repouso em que cochilava diante da lareira, formular a hipótese cor-
reta da estrutura do benzeno: viu, em sonho, as moléculas se encadea-
rem formando um anel; e essa é até hoje a representação do benzeno
aceita universalmente.

Quanto à imaginação, aceita com unanimidade pelos cientistas
consultados, ressaltou-se o seu valor na solução dos problemas de or-
dem prática: construção de materiais e equipamentos adequados, so-
bretudo se se considerarem as condições econômicas em que tenta
sobreviver a ciência nas universidades brasileiras (inf. X e XII). Se-
gundo os informantes, a imaginação também exerce papel preponde-
rante nas operações de elaboração e testagem de hipóteses, na elabo-
ração de técnicas e metodologias eficientes (cf. quadro acima). Assim,
a intuição agiria sobretudo na atividade de seleção, e a imaginação,

na atividade de criação.

Alguns testemunhos merecem ser literalmente relatados à guisa de
conclusão, por revelarem aspectos importantes da questão. O
informante VII escreveu: "Creio que ambos [intuição e imaginação]
são importantes, mas sua atuação não é consciente. Não temos con-
trole sobre esses mecanismos, pois pretendemos ser objetivos".
O informante X se pronunciou desta maneira: "A intuição participa
como ingrediente fundamental do processo científico, embora a co-
munidade científica, na sua maioria, não esteja disposta a admiti-lo".

Uma idéia básica parece reunir estas duas observações: a de que
o cientista (cuja identidade se vê muitas vezes diluída na abstração da
comunidade científica) pretende ser objetivo e de que, por isso mes-

mo, resiste à aceitação de tudo o que não corresponder a essa imagemde ciência: observação imparcial, raciocínio lógico — dedutivo, isen-
ção total do pesquisador enquanto ser emotivo, limitado por circuns-
tâncias sociais, econômicas e ideológicas. Apesar dessa resistência, a
intuição e a imaginação se fazem presentes e não deixam de atuar em
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nível mais profundo do inconsciente, como mostram, aliás, as ativida-
des dos cientistas Einstein, Leibniz e Kekulê.

"É impossível 'imaginar' qualquer processo criativo sem a parti-
cipação prévia da imaginação." Com tais palavras, o informante XI
define a ciência como um processo criativo e, portanto, subjetivo, e
confirma a opinião do professor G. Xavier 5, por ocasião de uma en-
trevista gravada:

Convém ainda ressaltar o valor da intuição no trabalho científi-
co. Normalmente, o cientista não está disposto a admitir que

existe uma carga de intuição nas idéias e até na interpretação de
um determinado resultado. As pessoas que não admitem o papel
da intuição na atividade científica não estão propensas a admitir
que a ciência possa ter ideologias subjacentes à interpretação
dos resultados. Essas pessoas tendem a interpretar a ciência co-
mo algo muito racional. No entanto, eu acho, e você tem exem-
plos clássicos disso, que o indivíduo está influenciado pela sua
ideologia quando vai escrever. Ainda que seja uma idéia estri-
tamente científica, que não tenha tom ideológico ou político, ele
deixa transparecer elementos da sua ideologia pela forma como
apresenta, discute esses resultados. O problema é que o cientista
não consegue deixar de lado sua parte humana quando vai es-
crever um trabalho científico: certamente, na hora de expressar
as idéias, suas interpretações a respeito daqueles fenômenos,
aquilo que foi o seu desenvolvimento vai aparecer; e, embora
muitas vezes ele próprio não admita e nem perceba, vai aparecer
como uma posição ideológica.

Surge claramente, nessa opinião, mais uma relação entre os dois
processos: o texto deixa transparecer, ainda que à revelia do autor, o
componente subjetivo — intuição, ideologia etc. — responsável pelo
desenrolar da pesquisa científica. É preciso, no entanto, não esquecer
os limites desta pesquisa que se atém ao nível do consciente como se
a verdade das coisas, dos fatos e de nossas atitudes pudesse ser rela-
tada de forma precisa e objetiva. O que se quis mostrar é que o texto
resultante — dada a linearidade com que se apresenta — camufla o pro-
cesso discursivo, na medida em que torna opaca a ordem das etapas
de redação bem como das etapas constitutivas da investigação cientí-

fica, favorecendo a permanência da ilu são da objetividade na ciência.

5. O professor G. Xavier foi um dos nossos informantes. Sua colaboração foi preciosa para
a elaboração deste trabalho.
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PARTE IIIPARTE III

A MANIFESTAÇÃO DA SUBJETIVIDADEA MANIFESTAÇÃO DA SUBJETIVIDADE

A opacificação do discurso
se realiza mediante estratagemas
de uma subjetividade que se ausenta
enquanto sistemática dêitica.
Basta pensar na 'demonstração científica'
e no jogo de esconde-esconde
da subjetividade.
Trata-se evidentemente
de um afastamento ilusório e a opacidade
é mais persuasiva que real:
o sujeito em retração exerce de fato
todos os estratagemas manipulatórios

aptos a fazer crer precisamenteque o discurso demonstrativo
é 'neutro' e 'objetivo'.

 H. Parret 





 

11

A ORGANIZAÇÃO MACRODISCURSIVA:A ORGANIZAÇÃO MACRODISCURSIVA:UMA ESTRATÉGIA SUBJETIVAUMA ESTRATÉGIA SUBJETIVA

Deyes (1982) defende a idéia segundo a qual a superestrutura do

artigo científico de tipo primário explicita as etapas da investigação
científica: introdução (apresentação do objeto, importância da pesquisa,
resumo das pesquisas anteriores, preparação e introdução da pesquisa
em questão — cf. Swales, 1981); material e métodos (apresentação do
material e procedimentos metodológicos, que permitem a repetição
eventual da experiência); resultados (conseqüências da metodologia
empregada, dão conta da atividade de observação do experimentador);
e conclusão que se apresenta freqüentemente acrescida da rubrica
discussão; não raro nos textos brasileiros, a discussão se junta aos
resultados, constituindo um texto em três partes. Tentarei, num
primeiro momento, refutar tal afirmação e, em seguida, propor uma
organização discursiva que dê conta, de forma mais adequada, dos
efeitos de sentido.

Ora, ocorre que o esquema canônico apresentado de forma ex-plícita pela maioria dos textos científicos de tipo primário não resiste
nem mesmo a uma análise mais criteriosa da própria organização tex-
tual. Assim, através de uma análise mais cuidadosa dos textos que
compõem o corpus, percebe-se que:
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1)  há uma certa dificuldade em respeitar o esquema formal ca-
nônico: não raro encontram-se estruturas textuais com subdivisões
conceituais ou temáticas. É o caso do artigo intitulado `Caractères ta-
 xinomiques et spécificité dans le genre Asplanchna (Rotifère)' ('Ca-
racteres taxinômicos e especificidade no gênero Asplanchnà) que se
apresenta assim: "Abstract; 1. Material e Métodos; II. Variabilidade
intraclonal ligada às condições de cultura; III. Variações interclonais;
IV. Comparação com A. intermédia: critérios específicos; Bibliogra-
fia" (Hidrobiologie, 1984);

2)  existe uma certa imprecisão, no plano semântico, entre as
partes que constituem a estrutura explícita de que falei acima, ou me-
lhor, não raro se percebem fronteiras imprecisas entre essas partes. De
modo que se fossem eliminados os subtítulos, ter-se-ia dificuldade em
encontrar os limites ou, em os encontrando, provavelmente far-se-iam
cortes noutros momentos do texto. Por exemplo, no texto P-II, a 'in-
trodução' termina assim:

Os desvios das normas de precipitação de chuva, em milímetros,
de oito localidades compreendidas pela região de experimenta-
ção, indicaram, no período do teste, deficiência hídrica em ja-
neiro e excesso em fevereiro, respectivamente em 1975 e 1976.
Em 1977, a situação foi inversa.

E no texto F-X, a seção intitulada ‘  Résultats’ começa assim:
 La température n'agit pas seulement sur la durée de digestion,
elle intervient également sur les prises alimentaires. Pour étu-
dier cette action, les Vipères sont laissées aux différentes tem-
 pératures constantes, les proles leur étant présentées dans ces
conditions. Ii n'a pas été fait d' essais aux températures extrê-
mes de 10°C et 35°C.

[A temperatura não age apenas sobre a duração de digestão, mas
intervém igualmente nas tomadas de alimento. Para estudar essa
ação, as Víboras são deixadas às diferentes temperaturas cons-
tantes, sendo-lhes apresentadas as presas nessas condições. Não
foram feitas tentativas com temperaturas extremas de 10°C e

35°C.]

Não seria o primeiro trecho já indicativo dos resultados? E o se-
gundo, não estaria misturando resultados com procedimentos meto-
dológicos?

A constatação de que a forma padronizada a ssume aos olhos do
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leitor (e aqui tanto cientista quanto leigo) uma falsa linearidade (cf.
Parte II, nesta obra), levou-me a postular uma organização subjacente
àquela padronizada, constituída essencialmente de dois textos encai-
xados:

1)  um texto envolvente (texto 1) que constituiria o todo discur-
sivo. A palavra 'envolvente' assume aqui, a meu ver, dois valores:
a) no sentido de 'englobante', uma vez que guarda em si um outro
texto; e b) no sentido de que pretende envolver enunciador e enun-
ciatário: aquele tentando atrair o seu leitor e convencê-lo do valor da
experiência ou da proposta metodológica;

2)  um texto envolvido (texto 2), no sentido próprio da palavra,
uma vez que se acha 'encaixado' no discurso envolvente. Engloba não
apenas o relato da experiência ou pesquisa, mas todo enunciado que,
nos diferentes momentos do texto, se refere à pesquisa.

Ter-se-ia, então, aproximadamente o seguinte esquema:

texto envolvente

texto envolvido
(relato da experiência) 

O texto 2 estaria, desse modo, imbricado no texto 1, tal como a
narração pode se achar imbricada na dissertação, e a descrição na nar-
ração.

Como texto envolvido, o discurso se configura de tipo narrativo
e se caracteriza, como querem os estudiosos da narração (cf. Labov,
1970; Bremond, 1964), pela seqüência temporal, sem a qual a narra-
ção perderia sua identidade. Os seguintes trechos extraídos do artigo
P-I (o mesmo ocorre nos textos escritos em francês) são ilustrativos:

Sementes de seis espécies selvagens (M. oligantha; M. anomala;
M. longepetiolata; ...) foram colhidas em seus habitats naturais
no Brasil Central, em maio de 1981 e foram usadas no teste de
germinação em setembro do mesmo ano. (...)

Dois experimentos foram executados, tendo o primeiro deles por

objetivo o estudo do efeito da temperatura alternada na quebra
da dormência da semente de mandioca-brava. Usaram-se 200
sementes das espécies M. anomala e M. oligantha em quatro re-
petições e temperaturas alternadas de 26/38°C. (...)
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O tratamento com temperatura alternada envolveu um período de
24h, a temperatura mais baixa mantida por 16h e a mais alta por
8h. O experimento continuou por 28 dias...
O segundo experimento visou examinar a curva de germinação
de diferentes espécies (...). A alternância de temperatura conti-
nuou durante 35 dias. Nesse período, as sementes germinadas
foram contadas e removidas diariamente.

Das sementes das espécies selvagens de Manihot nenhuma ger-
minou à temperatura do laboratório dentro de 28 dias.

As sementes tratadas às temperaturas alternadas de 26/38 2C, por
um período de 35 dias, mostraram percentuais de germinação
indicados nas Tabelas II e III. (P-I)

Este exemplo basta para comprovar a definição que Labov &
Waletzky (1966) apresentam para a narração, isto é, um modo de re-
capitular experiências passadas mediante a combinação de uma se-
qüência verbal de orações com a seqüência de eventos que ocorrem
na realidade.

No exemplo acima apresentado, ao primeiro parágrafo corres-
ponderia a orientação (dados sobre o lugar, o momento e a situação);
os três parágrafos seguintes corresponderiam ao que Labov chama de
complicação; os demais constituiriam a avaliação, que, neste caso,
coincidiria com a resolução.

Desse modo, constata-se que as superestruturas básicas da nar-
ração estariam respeitadas. Naturalmente essas superestruturas são
trazidas à superfície do texto por marcas lingüísticas características.
Labov alude, por exemplo, ao tempo verbal e aos conectores que in-
dicam a seqüência temporal (ver grifos). Alusão, aliás, que se encon-
tra em vários estudiosos da estrutura narrativa escrita (cf. Greimas,
1976; Genette, 1979) ou oral (cf. Bachmann, 1977).

Para Bremond (1964), a estrutura do texto científico coincide
com a da narração por encaixe, que ele explicita da seguinte manei-
ra: da atividade de elucidação, passa-se ao exame dos dados (obser-
vação, elaboração de uma hipótese), institui-se um teste, verifica-se a
hipótese e o enigma estará, então, elucidado. Embora tal esquema
possa ser aplicado, sem problemas, ao artigo científico de tipo primá-
rio, a proposta de Bremond não é conveniente, por dois motivos: a)
realiza uma análise que se atém ao que se chama 'estrutura do texto',
sem nem ao menos questionar o que está por detrás dele (a situação
de enunciação, as intenções etc.), nem se indagar sobre o processo de
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expressão textual da narração (o que equivale a dizer que não faz uma
análise do 'discurso', mas apenas do texto); e b) encara o todo textual
como uma narração, o que contraria totalmente a nossa hipótese: pa-
rece-nos fora de dúvida que a narração tomada na sua dimensão
pragmática, raramente — para não dizer nunca — serve exclusivamente
ao objetivo único de narrar/contar fatos; quase sempre serve à defesa
de algum ponto de vista. Basta pensar nos próprios romances, que, a
despeito de se dizerem ficcionais, veiculam ideologias, formas de
pensar e agir representativas de um momento histórico-social, que
constituem o discurso. Petitjean (1982) lembra com pertinência

que todo narrador (ou escritor) tem como preocupação subjacente
produzir determinados efeitos em seus ouvintes (ou leitores), ainda
que não o revele explicitamente.

Da mesma forma, parece-me igualmente redutora a concepção
de que o discurso científico é eminentemente descritivo (cf. Harré,
1960); ora, os elementos descritivos são parte integrante da narração.
Aliás, admitir a existência de discursos unicamente descritivos signi-
ficaria proceder a uma análise de tipo formal, isolada de toda concep-
ção pragmático-enunciativa e de todo propósito comunicativo. A vi-
são defendida por Harré, segundo a qual, no discurso científico, todos
os recursos lingüísticos utilizados servem ao único fim de descrever
os seres da natureza, peca também por excesso de formalismo lógico,
restringindo sua análise à superfície do texto sem questionar as causas

ou as razões de sua srcem; por outro lado, parece confundir o objetivoda etapa de investigação científica que, em determinadas circuns-
tâncias, talvez possa se propor à descrição de um fenômeno, com o
objetivo do artigo científico, que nada tem de descritivo; considerá-lo
dessa maneira seria, no mínimo, desconhecer as razões profundas que
levam alguém a redigir um artigo: como contribuir para o progresso
da ciência sem se expor à apreciação da comunidade científica e,
portanto, sem procurar convencê-la do valor das investigações leva-
das a efeito?

Enquanto discurso envolvente, percebe-se no discurso da ciência
o triplo objetivo que permitiu a Osakabe (1979) determinar o discurso
político (tais objetivos se relacionam entre si por implicação: 1
implica 2 e este, 3):

1)  promover o leitor à possível posição de 'repetidor' do expe-
rimento; o leitor passará do estado de 'não-poder e não-saber fazer' ao
de 'poder e saber fazer'. É sobretudo o discurso envolvido o respon-
sável direto por tal transformação;
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2) envolver o leitor pela evidência dos fatos (provas) relatados, pelos
resultados obtidos, pela forma de raciocínio dedutivo e indutivo, na
tentativa de reproduzir no texto as operações cognitivas ocorridas no
enunciador no momento da pesquisa. Tal forma de argumentação anula toda
possibilidade de crítica, ao mesmo tempo em que convence plenamente
da veracidade dos fatos. (Exemplo extraído do texto P-II: "O arroz de
sequeiro é muito sensível (...). Entretanto, há possibilidade de
comportamento diferencial (...). (Ora)/relato da experiência/... (Daí se
deduz...)/Conclusões/);

3) engajar o leitor; todo envolvimento visa levar o outro a aderir a
um ponto de vista que se quer defender. Aplicando tal princípio ao texto
assinalado acima, ter-se-ia: 'é possível avaliar as estabilidades de
produção de grãos'.

Finalmente, ainda a favor da tese que vem sendo defendida, os
componentes pragmáticos (cf. Charolles, 1980) do discurso argumentativo
se fazem presentes. Exemplificarei com um artigo extraído do corpus (P-I):

1) situação: (lugar e momento da pesquisa): no Brasil Central, em
maio de 1981 (coleta) e em setembro de 1981 (teste de germinação);

2)   participantes: argumentador: N. M. A. Nassar e R. P. Teixeira;
e argumentatário: outros cientistas da mesma especialidade;

3) objeto ou campo problemático: a dormência da semente das
espécies selvagens da mandioca;

4)
 

objetivo: provar que é possível fazer germinar as sementesusando temperaturas alternadas (método);

5) meios utilizados para persuadir: referências e citações bi-
bliográficas, teste e metodologia empregada, linguagem padronizada (verbal
e não verbal).

Todo texto evidencia uma seleção de argumentos no sentido de
mostrar a relevância da pesquisa:

 — Trata-se de problema sério que impede a utilização desses recursos
genéticos num programa de melhoramento, na produção de
híbridos...

 — Embora tenha-se obtido notável progresso da germinação
usando temperaturas alternadas de 26/38...

Além do mais, o texto todo apresenta pistas evidentes (implícitas ou
explícitas) da natureza pragmática do discurso: um enunciador se



 

dirige a um enunciatário com um determinado objetivo; o enunciatário
(idealizado) participa da elaboração do discurso, na medida em que
dita regras de persuasão às quais o enunciador tenta adaptar o texto:

Concluindo: assumindo tal esquema teórico, não poderia deixar
de me posicionar a favor da visão argumentativa do discurso científico
de tipo primário. Na verdade, e isso parece claro a partir dos relatos
dos cientistas, percebe-se o desejo (e esse é um efeito de sentido) de
criar no enunciatário a ilusão da evidência empírica: a seqüência
linear dos eventos, a tentativa de apagamento do enunciador que se
distancia de seu enunciado, constituem, dentre outros, alguns dos fa-
tores responsáveis pela ilusão de uma reprodução objetiva e imparcial
do experimento. Desse modo, tenta o enunciador interferir em seu
enunciatário, em suas representações ou convicções, provocando
transformações. As formas canônicas do discurso científico, camufla-
doras da srcem enunciativa, nada mais são do que instrumentos váli-
dos, socialmente aceitos (e impostos pela comunidade científica), de
persuasão e, nessa medida, índices de subjetividade.

Do que foi dito, segue-se que o discurso científico é argumenta-
tivo no sentido de que ele constitui um discurso orientado para um
interlocutor cujas disposições interiores ele visa modificar (Charolles,
1978).
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2

O TEMPO E A PESSOA NO DISCURSO CIENTÍFICO

Em última análise a temporalidade humana com
seu aparelho lingüístico revela a subjetividade

inerente ao próprio exercício da linguagem.

 H. Parret 

Como falantes de uma língua fortemente marcada pela tempora-

lidade gramatical, tendemos a relacionar os momentos das experiên-
cias reais com o tempo gramatical com que revestimos os enunciados
que proferimos, como se estes tivessem por função principal, senão
única, a de representar os fatos reais. Essa relação profunda entre
tempo cronológico (T) — real, extralingüístico — e tempo gramatical (t)
parece reforçada pelo fato de que muitas línguas os confundem no
bojo do próprio léxico, utilizando para os dois conceitos o mesmo vo-
cábulo: é o caso do português e do francês (tempo e temps). Weinrich
(1973) lembra, com pertinência, que algumas línguas, como o inglês
(time: T e tense: t) e o alemão (Zeit: T e tempus: t) dispõem de duas
designações diferentes, deixando clara a independência de um com
relação ao outro.

A lingüística, ainda fortemente influenciada pela lógica clássica
e por estudiosos como A. N. Prior, von Wrigt e outros que criaram a
chamada lógica temporal — para a qual a noção de verdade permanece
essencial —, liga denotação temporal e forma do verbo. Ora, "... o
tempo não é nem um objeto pré-existente à língua, nem uma categoria



 

ontológica; é um princípio organizacional da própria língua (Parret,
1986; p. 22).
Citando ainda Parret, acrescentaria que "... os sistemas temporais
lingüísticos são constitutivos não só da experiência temporal, mas
também do modo como refletimos de forma relevante sobre a tempo-
ralidade...", e principalmente do modo como construímos o nosso
discurso e, conseqüentemente, o nosso texto, envolvendo-o numa
temporalidade própria que pouco ou nada tem a ver com a temporali-
dade real das nossas experiências. É assim que, a partir de Wittgens-

tein, passam a ser questões centrais a intersubjetividade, a intenção de
comunicação, a sociedade comunicativa, a contratualidade dos usuá-
rios da linguagem. Analisar, pois, as condições de produção, consiste
também em perceber as formas de expressão (lingüística ou não)
aceitas e utilizadas pela comunidade de interlocução; afinal, toda
subjetividade é limitada pela intersubjetividade, toda expressão é re-
sultado de um consenso.

Nessa perspectiva, não é preciso lembrar que os estudos lingüísticos
que limitam o seu objeto de estudo ao âmbito da frase e que se apóia m
em conceitos preestabelecidos, determinando a priori a interpretação
dos enunciados, tal como ocorre nos estudos sintático-semânticos do
tempo verbal, não servem ao propósito deste trabalho, sobretudo
porque descartam o componente pragmático-enunciativo da sua análise.
Resta considerar rapidamente os estudos de Benveniste e Weinrich, por

terem sido pioneiros na abordagem do tempo verbal como expressão
da enunciação, extrapolando, de um lado, a abordagem estritamente
sintática e formal e, de outro, o âmbito da frase.

A Benveniste (1966 [1988] e 1974) cabe o mérito de ter lançado as
bases da lingüística da enunciação a se desenvolver posteriormente na
França, por ter defendido o princípio da subjetividade na linguagem
("A subjetividade de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para
se propor como 'sujeito' "; Benveniste, 1966 [1988; p. 286]),
propondo a dialética do 'eu' e do 'tu' Ca polaridade das pessoas', no
dizer de Benveniste) como a condição fundamental da linguagem: é a
primeira pessoa — o eu — (" ... unidade psíquica (...) que assegura a
permanência da consciência..."; id., ibid.; p. 286) que se designa co-
mo sujeito e designa o outro como tu : este, embora exterior ao

eu "... torna-se seu eco, a quem eu digo tu e que me diz tu" (id.,
ibid.; p. 286).

Como marcas formais dessa subjetividade no discurso, Benve-
niste (1966 [1988; p. 288]) lembra os dêiticos:
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... demonstrativos, advérbios, adjetivos, que organizam as rela-
ções espaciais e temporais em torno do "sujeito" tomado como
ponto de referência: "isto, aqui, agora" e suas numerosas cor-
relações "aquilo, ontem, no ano passado, amanhã etc.

Guardam em comum o fato de se definirem com relação à ins-
tância de discurso que os produz. Prossegue o autor, afirmando que

a temporalidade humana com todo o seu aparato lingüístico revela
a subjetividade inerente ao próprio exercício da linguagem" (id.,
ibid.; p. 289).

Apesar de reconhecer o valor incontestável de Benveniste no sent ido
de ter humanizado os estudos de língua, acirradamente estruturalistas
até então, na França, percebe-se nele, de um lado, uma postura
idealista perante a subjetividade, considerando o sujeito (indivíduo)
como centro, responsável consciente pela comunicação e, portanto,
pela construção do significado; e, por outro, talvez por excesso de
'rigor', uma tendência ao formalismo, prejudicial, no meu modo de
ver, à análise de certos enunciados e aos implícitos situacionai s e
pragmáticos que veiculam. Em seu artigo intitulado 'A filosofia analítica
e a linguagem' (1966 [1988; pp. 294-3051), o autor se posiciona com
relação a Austin e sobretudo a sua classificação dos enunciados
performativos, discordando quanto ao fato de não obedecer a regras
formais bem definidas. Para Austin, os enunciados 'Feche a porta!'
ou 'Eu lhe ordeno que feche a porta' realizam o mesmo ato

performativo, uma vez que pretendem, tanto um quanto outro, obter
do ouvinte a mesma reação (ato ilocucionário). Para Benveniste, ape-
nas o segundo seria performativo, pois o verbo enunciado está na
primeira pessoa do presente; fórmulas como 'eu juro..., eu declaro...'
enunciam o ato de fala e seu realizador (eu). Ora, o imperativo não é
denotativo e não visa comunicar um conteúdo, mas se caracteriza co-
mo pragmático e visa agir sobre o ouvinte; prossegue ainda o autor
afirmando que o imperativo não é um tempo verbal, pois não com-
porta nem marca temporal nem r eferência pessoal. Assim sendo, o
imperativo não pode equivaler a um enunciado performativo pela
simples razão, afirma Benveniste, de não constituir u m enunciado, e
muito menos performativo. Prossegue afirmando que o critério não
deve ser o comportamento do interlocutor suscitado pelo ato de fala,
mas a  forma dos enunciados respectivos (cf. id., ibid.; p. 304). Decla-

ra-se, desse modo, a favor da análise de tipo formal.

Na mesma direção parece estar a sistematização radical que
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Benveniste apresenta a respeito das formas temporais e pessoais
que determinam a priori o discurso (discours) e a narração (histoire).
A enunciação histórica ou o plano histórico da enunciação apresenta-
se totalmente na 3ª pessoa e é completamente impessoal; três são os
tempos verbais que marcariam tal categoria: passado simples (passé 
simple), imperfeito e mais-que-perfeito. Ao plano do discurso perten-
cem os textos marcados pela relação eu-tu e pelos tempos verbais:
presente, imperfeito,  passé composé (ligado a presente), enfim, todas
as formas com exceção do passado simples (aoristo), tempo histórico
por excelência.

Embora o levantamento dessas marcas lingüísticas se apóie ne-
cessariamente no estudo de um corpus, questiono a forma como
Benveniste sistematiza as suas conclusões determinando a priori as
marcas da enunciação a serviço das intenções conscientes de um su-
 jeito, e desconsiderando totalmente a existência de formas — lingüísti-
cas ou não — que a comunidade interlocutiva aceita como válidas e
que ele mesmo considera pertinentes. Tais formas podem não corres-
ponder àquelas propostas pelo analista e, mais ainda, podem surpre-
ender pela novidade de seu uso numa situação nova, por exemplo, as
expectativas do leitor ou ouvinte, servindo mais diretamente aos inte-
resses do sujeito-enunciador; afinal, o discurso é uma prática que
'utiliza' os conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que 'cria' no-
vos (cf. Kerbrat-Orecchi oni, 1986).

Weinrich (1973), por sua vez, tem o mérito de ter: a) extrapolado a
lingüística da frase e ter impulsionado, com sua análise dos tempos
verbais, a lingüística do texto; e b) conferido ao tempo verbal uma
função discursiva aliada à enunciação. Para ele, "... o tempo verbal
deve ser entendido como o comportamento do falante articulado nos
dois grupos temporais do mundo comentado e do narrado" (Koch,
1984; p. 41).

Weinrich parte do levantamento das formas verbais do texto, para
determinar a atitude do locutor e, conseqüentemente, do leitor, a
saber: tensa ('atenção vigilante'), se o texto é narrativo, ou relaxada
(menos engajada), se o texto se enquadra nas características do mundo
comentado. Do mesmo modo que os tempos verbais, as situações
comunicativas se repartem claramente em dois grupos, em cada um
dos quais predomina um dos grupos temporais. Estabelece, então, sua
distinção entre o mundo comentado e o mundo narrado. Ao primeiro,
pertenceriam o presente, o pretérito perfeito composto, o futuro do
presente (simples e composto), o futuro próximo etc. Ao segundo gru-  
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po, pertencem o pretérito perfeito simples, o imperfeito, o mais-que-
perfeito, o futuro do pretérito (simples e composto) e as locuções ver-
bais que se constituem desses tempos (cf. id., ibid.; p. 37).
Não entrarei em mais detalhes sobre a obra de Weinrich. Parece- me que
o que foi dito basta para mostrar que, a despeito de seu valor e da
contribuição valiosa ao estudo dos tempos verbais no texto, o autor,
embora o negue no início de sua obra, continua a sofrer a influência
do estruturalismo: na medida em que parte da observação empírica
das formas verbais recorrentes, procede a um levantamento estatístico

e, influenciado por Benveniste, busca uma interpretação extensiva atodos os textos que apresentarem as mesmas características (princípio
da homogeneidade). Desse modo, prega uma análise a partir do
levantamento das formas lingüísticas, determinando, de antemão, o
tipo de texto e até mesmo de interpretação. Labov & Waletzky
(1967), por sua vez, embora aceitando a atitude do falante na
consideração dos tempos verbais, defendem a tese segundo a qual os
genres são reconhecidos muito mais por seus esquemas e pela inter-
pretação das intenções ou fins do que por considerações de tempo.
Quiseram os autores, com isso, enfatizar o aspecto social ao lado do
aspecto individual, na atividade discursiva.

Apesar de reconhecer a importante contribuição da lingüística

do texto para a compreensão do valor textual das palavras, e da pró-pria língua, percebe-se as suas limitações, advindas justamente do
fato de estar seu objeto de estudo limitado ao texto e às unidades lin-
güísticas que o constituem, e de extrair, dessa análise, conclusões por
vezes genéricas demais. Penso, aqui, por exemplo, na determinação
da subjetividade, considerando apenas a presença formal das chama-
das marcas da enunciação, como propõem Benveniste e seus segui-
dores, o que leva, sem dúvida alguma, à dicotomia texto subjetivo (na
lá pessoa) versus texto objetivo (na 3á pessoa). Nessa medida, o dis-
curso científico seria (e assim é normalmente considerado) eminente-
mente objetivo. Conceber, então, o discurso como se todas as inten-
ções aparecessem explicitamente no texto é esquecer os inúmeros re-
cursos de que dispõe o enunciador, tendo em vista o seu enunciatário
(comunidade interlocutiva) e seus próprios objetivos. Quero dizer que
não se pode categorizar a priori um texto por aquilo que determinamos

serem suas marcas lingüísticas, sem antes submetê-lo à consideração do
componente pragmático, isto é, da situação de enunciação, das rela-
ções que intencionalmente (ou não) se estabelecem entre os enuncia-
dores no e  pelo discurso, único método capaz de dar conta das diferen-
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tes formas de expressão sem incorrer em interpretações precipitadas.
Verifiquemos, pois, como a temporalidade se apresenta no corpus.

2.1. A TEMPORALIDADE NO DISCURSO CIENTÍFICO PRIMÁRIO

Como o artigo científico de tipo primário se propõe a relatar,
com a maior fidelidade possível, uma experiência, esperar-se-ia que o
anunciador reproduzisse com fidelidade as etapas do processo. Tal fi-

delidade deveria normalmente transparecer na ordem dos fatos relata-dos e, certamente, no uso dos tempos verbais. Entretanto, como vere-
mos, isso parece não ocorrer.

Segundo os próprios cientistas entrevistados, as etapas necessá-
rias à consecução da experiência seriam as seguintes:

1) planejamento (elaboração mental do trabalho): formulação
das primeiras hipóteses (o que fazer, como fazer) e consulta bibliográ-
fica;

2) coleta de dados (notas em campo ou em laboratório);
3) organização dos dados;
4) confecção de tabelas, gráficos etc. (consulta bibliográfica para

a interpretação dos dados).
De uma certa forma, o texto científico que se propõe a relatar

uma experiência, também chamado de texto científico primário, pro-

cura reproduzir cronologicamente essas etapas na organização
superficial padronizada:

1) introdução: define o objeto da pesquisa, justifica a pesquisa,
mostra a sua relevância, reforça seus argumentos referindo-se a pes-
quisas anteriores;

2) material e métodos: define o método, narra as etapas que o
pesquisador seguiu para a consecução da experiência;

3) resultados: descreve, seja por tabelas, seja simplesmente por
comentários, os resultados da experiência;

4) discussão: discute, recorrendo a dados bibliográficos, a pes-
quisa realizada;

5) conclusão: conclui e abre os horizontes da própria pesquisa
( proposta de novas pesquisas).

Embora aparentemente se note uma certa correspondência, a
simples leitura de um artigo basta para verificar, por exemplo, que
a 'introdução' não descreve cronologicamente a etapa correspondente
à elaboração mental do trabalho, que a seção ' material e métodos' não
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relata com fidelidade todas as etapas cronológicas pelas quais passou a
pesquisa: como já foi oportunamente assinalado, os insucessos são quase
sempre omitidos; freqüentemente, o pesquisador leva dois, três anos para
conseguir colher o seu material de análise e nem sempre esse fato é
relatado, por ser considerado de pouca relevância para o leitor. Toda a
etapa de observação é omitida em favor dos gráficos que, afinal, já
constituem o resultado de operações de seleção e interpretação por parte do
pesquisador. Tais gráficos, curvas, esquemas se apresentam, no entanto, ao
leitor como constatações (verdades) inques tionáveis .

Por outro lado, essa tentativa de fidelidade cronológica pode fazer

supor, sobretudo se se aceita a relação linguagem-referente, que os
tempos verbais, aptos a expressarem a ordem temporal dos fatos
cronológicos (tal cronologia constit ui, na verdade, a expressão de um ponto
de vista, ainda que comunitário), respeitariam, na medida em que isso
fosse possível do ponto de vista lingüístico, a seqüência real das etapas
da experiência. O que levaria a supor que apenas a discussão se
apresentaria no presente, por determinar o ponto de vista do autor no
momento da enunciação; o resto do texto estaria no passado. Seria ainda
possível imaginar que o autor, querendo imprimir realismo e, ao mesmo
tempo, envolver o leitor, fazendo-o acompanhar cada etapa do processo,
se servisse do presente (PR) em todo o texto, marcando com indicações
lexicais de tempo (advérbios e locuções) a seqüência temporal. Neste caso,
ter-se-ia um exemplo claro do uso dos tempos verbais como recurso de
persuasão.

Vejamos como se comporta o texto científico de tipo primário no
que diz respeito à temporalidade. Verificaremos, primeiro, alguns exemplos
extraídos do corpus P e, em seguida, do corpus F. A fim de respeitar o
contexto e as intenções imputadas ao enunciador, relacionarei o enunciado
ao momento discursivo em que ele se encontra (discurso envolvido ou
discurso envolvente) e ao ato de fala ou operação discursiva que realiza
(por exemplo, referir-se a pesquisas anteriores e/ou comentá-las, situar o
problema, discutir os resultados, abrir horizontes para novas pesquisas,
descrever a metodologia empregada etc). Veja-se, a seguir, alguns exemplos
extraídos do corpus P.

Discurso Envolvido
Para descrever a metodologia empregada:

Uma única coleta  foi realizada, em novembro de 1970, na re-  
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serva de cerrado da Estação Florestal de Experimentação de Pa-
raopeba, Estado de Minas Gerais, Brasil... Foram escolhidas
dez árvores adultas e, de cada uma, coletados de seis a dez ra-
mos vegetativos recentes.
Estes  foram acondicionados em sacos plásticos para reduzir a

perda de água que pode causar alterações nas dimensões das
folhas (Evans, 1972). Imediatamente após a coleta, as folhas  fo-
ram sucessivamente destacadas, numeradas na ordem de inser-
ção, da base para o ápice do respectivo ramo, seus moldes obti-
dos sobre papel heliográfico (Ashby, 1948; Labouriau et al.,
1961) e colocadas em envelopes. Cada envelope e cada cópia
heliográfica receberam o número da folha correspondente. Os
envelopes contendo as folhas  foram prensados, postos para se-
car em estufa de herborização e, após serem retirados da prensa,
 foram guardados em uma lata fechada.

Posteriormente os envelopes  foram abertos, colocados em estufa
de secagem a 80 0C por 24h e esfriados em dessecador por 1
h, procedendo-se a seguir à determinação do peso seco de cada
folha, em balança Mettler, até 0,0001g/. Através das cópias he-
liográficas determinou-se a área de cada folha, por meio de um
planímetro polar (Ashby, 1948; Evans, 1972), fazendo-se a mé-
dia de duas leituras com precisão de 0,05cm. (P-VII)

Parte do material utilizado neste trabalho  foi coletada em Tere-sópolis, Estado do Rio de Janeiro, onde infestava urna cultura
de cenoura. Outras coletas  foram realizadas nos jardins do De-
partamento de Botânica da USP, onde a espécie também ocorre
corno invasora. Foram plantados bulbos cultivados em solo de
 jardim, sob condições naturais; paralelamente, outros bulbos  fo-
ram cultivados em laboratório, 'em solução nutritiva segundo
Eitham, Blaydes e Devlim (1971) para obtenção de partes frá-
geis do sistema subterrâneo, que se danificam durante a sua reti-
rada do solo, e também para comparação com o material desen-
volvido em condições naturais. (P-XXI)

Convém observar, no primeiro exemplo, o papel referencial de-
sempenhado pelas indicações lexicais de tempo (ILT): "... em no-
vembro de 1970...; Imediatamente após (serem retirados...); Poste-
riormente...; a seguir...". Estas expressões lingüísticas são responsá-
veis pela impressão de fidelidade ao tempo real da sucessão dos fatos,
reforçada pelos tempos verbais.
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Discurso Envolvente
Para caracterizar o objeto:

Quanto à dose de radiação delineiam-se três faixas (...). As doses
baixas caracterizam-se pelas pequenas alterações no crescimento...
(P-VIII)
Nesta espécie o receptáculo da inflorescência é longo (...). A
maturação apresenta-se nitidamente centrípeta (...). O meristema apical
tem a capacidade de srcinar gradativamente as flores brácteas e

tricomas, que se inserem no receptáculo, é essencialmente floral ou
reprodutivo. Na inflorescência madura tal capacidade cessa e as
últimas flores formadas são abortivas. No ápice o tecido
meristemático srcina então os primórdios foliares que indicam a
retomada do desenvolvimento vegetativo, e a formação da nova
plantinha. (P-XI)

Bauhinia holophylla (Bongard) Steudel é uma espécie típica do
cerrado, muito comum em nossos campos. Trata-se de uma espécie
lenhosa de porte arbustivo, com folhas inteiras (como, aliás,
sugere o epíteto especifico) e flores alvas. (P-XXIII)

Para apresentar o objetivo da pesquisa:

O presente trabalho visa (...) não só observar (...) como também
detectar a capacidade de um ou mais tecidos srcinar uma nova
plantinha. (P-XI)

O objetivo deste trabalho é quantificar o desenvolvimento das
folhas de Curatella americana L. (P-VII)

Pretende-se, com o atual trabalho, não apenas trazer novas informações
sobre o desenvolvim ento da plântula e característic as do cotil édone em
Velloziaceae, como também estabelecer algumas relações
filogenéticas com outros grupos de plantas. (P-XXV)

Para se referir a pesquisas anterior es:

Na literatura são inúmeros os casos (...). Sabe-se ainda que
(...). Tem sido observado que... (E sau, 1965; Fa hn, 1974). (P -
XI)
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Kuijt (1971) enfatiza que esse assunto deve continuar a ser
estudado (...). Segundo Thoday (1961) as variações e semelhan-
ças (...)  podem ocorrer em taxons bem separados ou no mesmo
taxom. Hamilton e Barlow (1963) verificaram que as estruturas
de união entre o parasita e o hospedeiro são geralmente cons-
tantes (...). Kuijt menciona que o haustório primário não  foi
ainda descrito (...). Informações desse tipo  podem, segundo o
autor, contribuir para a delimitação genérica desse grupo (...).
Contudo, afirma o autor (...) torna-se necessário elucidar (...).
Trabalhos anteriores sobre o haustório (...)  foram desenvolvidos

por Heil (1927), Rizzini (1951), Shimoya e Gomide (1969), e
Kuijt (1971). Esses estudos referem-se ao haustório como órgão
maduro (...) exceto o de Kuijt (1971) que descreve apenas as
fases iniciais (...). O presente descreve não só as fases iniciais
de formação do haustório primário (...) bem como mostra seu
desenvolvim ento... ( P-XI)

Smith (1962) admite que (...) Bentham & Hooker e Baker agi-
ram de maneira mais acertada que Pax (1930), que manteve os
gêneros Barbacenia e Vellozia em família separada de Amarylli-
daceae. Recentemente, Dutt (1970) estabelece que "parece ser
uma questão...". Ayensu (1973) admite que... Menezes verifi-
cou que... (P-XX)

Por estes exemplos, fica claro o uso do tempo verbal: nas refe-
rências a pesquisas anteriores, o enunciador parece se servir do preté-
rito perfeito simples (PPS) todas as vezes em que se refere à atividade
pontual do pesquisador no momento da experiência e/ou introduz re-
sultados total ou parcialmente contrários a alguns aspectos do artigo
em questão. Serve-se do PR quando o enunciador comenta as pesqui-
sas que o precederam, no sentido de torná-las relevantes para o artigo
em questão. Neste caso, o fato se apresenta como indiscutível e o
verbo liga, em geral, o autor citado a sua obra ou ao seu artigo
("Whaley trata do crescimento..."; "Este autor não  faz referência à
eliminação da raiz contrátil...; Chawdhry (1974) cita os números
aproximados de 23 folhas..." (P-XXI); ou então, ao objeto da pesqui-

sa: "O colo cotiledonar é outra parte que, de acordo com Eames(1961), tem importante papel nas mudanças estruturais..."; "Segundo
Boyd (1932) a modificação do ápice cotiledonar (...) é o primeiro
passo para a transformação do ápice (...) em estrutura de sucção" (P-
XXV). Não raro, o verbo aponta para uma atitude de julgamento



 

ou interpretação da parte do sujeito-enunciador: "Schultze corrobora

com essa idéia de Warming" (P-XXV);" De Wreede demonstra a es-
cassez e a precariedade destes dados..." (P-XXVIII); "Mandrile &
Nico citam alguns exemplos..." (P-XXIII). Nestes casos, as citações
parecem se referir ao próprio autor do artigo, enquanto que nos casos
citados em que se usa o PPS, tem-se a impressão de que a citação re-
presenta a obra, e não o autor.

Quanto aos atos de caracterização do objeto, de apresentação do
objetivo da pesquisa, enfim, de discussão e comentário dos dados da
experiência, todos se apresentam no PR.

Muitas vezes, o enunciador se refere aos vários momentos do
próprio artigo; neste caso, os tempos verbais, em correlação com ou-
tras unidades lingüísticas, desempenham importante função textual
(anafórica ou catafórica):

... variações, com o tempo de cultura, na radiossensibilid ade (...)
estão apresentadas nas tabelas 1 (peso fresco) e 2 (peso seco).

 A figura 1 mostra... A figura 1 demonstra que...  Note-se...

Quanto à dose de radiação delineiam-se três faixas... Nas doses
altas de radiação (...) observa-se (...) a radiossensibilidade ex-  

pressa é mais acentuada que (...) ou seja a variação de controle é
maior... (P-VIII)
As informações acima tornaram compreensível o comporta-
mento da planta observado na curva do andamento diário da
transpiração (Figura 2). A figura 3 (...) mostra que as con-
dições do ambiente aéreo... As curvas da figura 5a, b, dizem

respeito à eficiência do controle estomático da transpiração...
(P-XXII)
A variação da biomassa, c omprimento e peso médios das plantas
e densidade das populações de S. cymosum var. nanum e S.
cymosum var. cymosum encontram-se nas figuras 2 e 3.

(P-XXVIII)

Como se pode verificar, o tempo verbal que acompanha as refe-
rências intratextuais a figuras, tabelas, gráficos que constituem a evi-
dência é quase sempre o PR.

Nos casos em que o enunciador prenuncia novas pesquisas, o
emprego do futuro do presente (FS) e do futuro do pretérito (FP) é
bastante freqüente:
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A partir do presente trabalho, duas importantes linhas de pesquisa
 poderão ser efetuadas. Uma delas seria (...). A outra seria... (P-
XI)

As observações efetuadas no presente trabalho trazem certos as-
pectos que merecem ser pesquisad os...
Um outro estudo a ser efetuado é o de comparar...

Além destes estudos anatômicos sugeridos, uma outra linha de
pesquisa a ser desenvolvida seria a de se detectar os mecanis-
mos e condições que (...). Também seria interessante verificar,

nas espécies com brotamento, o grau de eficiência dos mecanis-mos e processos de disseminação...

Outros pormenores sobre a estrutura folhear em Eirocaulaceae
deverão ser vistos em estudos posteriores. (P-XIV)

O uso do FP, nestes casos, está ligado à idéia de hipótese de su-
gestão. Constitui também um tempo gramatical bastante usado nos
comentários e discussões, todas as vezes em que o enunciador parece
não se comprometer demais com as próprias observações e conclu-
sões. Neste caso, no entanto, prefere-se recorrer ao uso dos verbos
modais no PR:

Em espécies de crescimento descontínuo, isto é, de desenvolvi-

mento sazonal bem definido,  podem surgir dificuldades de apli-cação do método... (P-VII)
Este aspecto  parece ser mais pronunciado nas fases iniciais do
crescimento. (P-VIII)

Convém observar o uso freqüente do PR nos enunciados moda-
lizados (ver texto sobre a modalidade mais adiante).

Sintetizando: no corpus P, o tempo gramatical PR, além de se
prestar à apresentação de processos (eventos) que coincidem com o
momento da enunciação (MOM EN) (função dêitica), serve sobretudo
a intenções mais ou menos conscientes do sujeito-enunciador, de, ex-
trapolando o momento real da enunciação, tecer comentários, discutir,
expressar o seu envolvimento e, dessa forma, envolver o seu enun-
ciatário e, o que é mais importante, o PR transforma o texto numa sé-

rie de asserções à primeira vista irrefutáveis e inquestionáveis. Embora
esse caráter irrefutável não advenha apenas do tempo gramatical (é
preciso observar a constituição das frases, o semantismo dos verbos, a
pessoal verbal...), é sem dúvida reforçado por ele.
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Quanto ao uso do PPS e tempos correlatos, usados toda vez que
o sujeito-enunciador quer relembrar e, portanto, se referir à experiência
realizada num momento passado ao da escritura do texto, eles têm como
efeito de sentido a impressão de objetividade, que se manifesta no
texto científico pelo uso de unidades e enunciados que representem, o
mais fielmente possível, o seu referente. Assim, como a pesquisa se
situa num momento real passado com relação ao momento da
enunciação, nada mais natural do que remeter o leitor a esse momento,
usando um tempo gramatical que se presta à expressão do tempo
passado e de um fato pontual. Tal constatação parece corresponder a
uma norma de redação do artigo científico, tal a freqüência com que
se repete no corpus P o esquema seguinte:

Conclui-se, pois, que, no corpus P, o tempo gramatical funciona
como um dentre outros recursos de objetividade e imparcialidade, ca-
racterísticas vigentes de cientificidade; daí a tentativa de relacionar
tempo gramatical (t) e tempo cronológico (T).

Vejamos como se apresentam os tempos verbais no corpus F,
onde é bastante recorrente, também, o esquema que se apresenta no
corpus P, isto é, PR no discurso envolvente e  passé composé (PC) e
não  passé simple, no discurso envolvido. Chamou-me a atenção, no
entanto, a freqüência com que aparece o PR na narração da experiência
e dos procedimentos utilizados (método), rompendo totalmente com
a busca de uma certa relação entre T e t, constatada no corpus P,
como expressão da tendência à objetividade. Vejamos um dentre os

muitos exemplos encontrados no corpus:

Cinq espèces de Vipères européennes ont été utilisées dans cette
expérimentation (...). Les Vipères sont maintenues dans les

102



 

conditions habituelles du laboratoire en rythme nycthéméral de
12h-12h (...). Dès que les Vipères ont avalé une proie, elles
sont aussitôt mises dans des enceintes thermostatées à 10°C,
20°C (...). Les proles données sont des Souris d' élevage, une
 fois sur deux de couleur différente (...). Pour apprécier la durée
de digestion, nous mesurons le temps qui s' écoule entre la dé-
glutition de la proie et l'apparition des premières fécès (Naul-
leau, 1983).

[Cinco espécies de cobras européias foram utilizadas nesta expe-

riência (...). As cobras são mantidas nas condições habituais do
laboratório em ritmo nictemeral de 12-12h (...). Tendo engolido
uma presa, as cobras são colocadas imediatamente em recipientes
com termostato em 10°C , 20°C (...). As presas oferecidas são Rato s
de criação, cada duas vezes de cor diferente (...). Para apreciar
a duração de digestão, nós medimos o tempo que leva entre a
deglutição da presa e o aparecimento das primeiras fezes
(Neaulleau, 1983).] (F-X)

Observe-se o uso do PC na introdução ao relato ("... ont été 
utilisées..." [foram utilizadas]), na tentativa de situar a experiência
em tempo e lugar reais. Em seguida, todos os procedimentos utiliza-
dos para levar a cabo a experiência são narrados no PR (demais ver-

bos grifados: são mantidas, são postas, medimos, é cultivada, é sec-cionada, é interrompida, é mergulhada em — F-X V) como que para
sugerir, nos moldes de uma receita de cozinha, que tal experiência
pode ser repetida e, se se quiser obter os mesmos resultados, dever-
se-á seguir exatamente os mesmos passos. Certamente, tal recurso pa-
rece envolver o leitor na veracidade do que é narrado: é o modo do
'saber fazer' (cf. Bastide, 1981) e do 'ensinar a fazer'.

Além disso, o uso do PR parece convidar o leitor a 'vivenciar' a
experiência, acompanhando-a na sua seqüência temporal, como se
a experiência estivesse ocorrendo no momento mesmo da leitura. Seja
lá como for, o efeito de sentido é o mesmo: transparecer objetividade
e imparcialidade. Prova cabal de que o tempo gramatical no discurso
científico (ao menos no relato de pesquisa) nada tem de referencial,
não podendo, pois, ser confundido com o T. Prova irrefutável de que

o t funciona como um importante recurso argumentativo.
Os demais empregos do PR no corpus F coincidem exatamente

com aqueles que constatamos no corpus P: nos comentários, na ca-
racterização e descrição do objeto de estudo, nos enunciados modali-  
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zados — .Il semble que [Parece que];  Il se peut que (Pode ser que]; il est 
intéressant de noter que [É interessante notar que];  Il est très probable
que [É muito provável que] —, nas referências intratextuais (funç ão
diafórica).

Não se deve, no entanto, concluir da análise dos dois corpora
que a utilização do PR no relato da experiência constitui um recurso
mais subjetivo do que aquele largamente utilizado em português. O
que se pode concluir é que são estratégias diferentes aceitas por co-
munidades científicas diferentes, a serviço da mesma intenção (ainda

que inconsciente) de simulacro da objetividade: para uma, além do
convite à repetição (garantia da veracidade do que relata), parece, por
vezes, mais objetivo narrar como se a experiência estivesse aconte-
cendo no momento mesmo da enunciação; para outra, o efeito de ob-
 jetividade resultaria da representação, no texto, do momento real em
que ocorreu a experiência (passada), em relação ao momento (pre-
sente) da enunciação. Seja como for, parece fora de duvida que não
se podem estabelecer regras gerais para o emprego dos tempos verbais
em todos os discursos, a partir de uma determinada amostra, sem um
estudo das normas (intenções subjacentes) que sustentam o discurso.

Passarei a seguir ao estudo da  pessoa no discurso científico, que
virá completar estas conclusões.

2.2. COMO SE MANIFESTAM AS INSTÂNCIAS ENUNCIATIVAS?

Como seria de se esperar em vista das convenções científicas, o
sujeito-enunciador assume, o tempo todo, a postura de um observador
distante do objeto observado, como que provando, com sua ausência
explícita, a ausência do sujeito-pesquisador na etapa da investigação
científica. Entretanto, não raro se observa que, ao mesmo tempo em
que se ausentam, as instâncias enunciativas se revelam sub-repticia-
mente através dos mesmos recursos lingüísticos.

2.2.1. AS ASSERÇÕES ATIVAS

Grande parte dos enunciados, no discurso científico primá-
rio, apresentam como sujeito agente o próprio objeto de análise; é ele
que se apresenta, que provoca transformações, que age e reage, é ele que
leva a esta ou àquela conclusão. Vejamos alguns exemplos:
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Em resumo, os dados indicam que se trata de um composto ali-
fático (...). O espectro de massa mostrou um pico molecular
com relação m/e igual a 420. (P-XXIII)
 Alguns aspectos apresentados (...) conduzem a uma idéia de
primitividade, como, por exemplo, a presença de numerosos es-
tames... (P-XX V)
... aucune donnée ne permet actuellement d' envisager...
[... nenhum dado permite atualmente considerar...] (F-XIX)
... la présence dans la population de la Pointe du Chay de fe-  

melles de masse relativement élevé (50 à 80 mg) laisse suppo-
ser qu' un deuxième cycle pourrait intervenir...
[A presença na população da Ponta do Chay de fêmeas de massa
relativamente elevada (...) faz supor que um segundo ciclo pode-
ria intervir...] (F-V)
La structure de l'uretère de Parmacella et de Limax, (...) permet
diverses interprétations...
[A estrutura do ureter de Parmacella e de Limax (...) permite di-
versas interpretações...] (F-XVI)

Assim, o próprio objeto da pesquisa, os dados observados são os
responsáveis diretos pela interpretação e conclusão introduzidas pelo
verbo ativo (indicam, mostrou, conduzem a; montre [mostra]; laisse

supposer [deixa supor];  permet [permite]). Poder-se-ia, então, afirmar
com Heslot (1983) e Vigner (1979) que o discurso científico é larga-
mente um discurso sobre as coisas, onde um ele não-humano é o su-
 jeito de verbos de estado e de processo.

Algumas vezes, os  pronomes pessoais explicitam o sujeito
enunciador: prova de que ele não consegue se esconder totalmente
por detrás dos enunciados que profere.

Eis alguns exemplos em português e em francês:

Com base em estudos taxonômicos realizados na família, consi-
dero atualmente a presença de anteras com dois sacos polínicos
como a característica mais importante para a delimitação do gê-
nero Blastocaulon. Desse modo,  propomos a nova combinação...
(P-XV)

... tamanho e densidade nos parecem menos significativos para
caracterizar a comunidade. (P-XVII)

A basear-se pelas intensidades relativas de ambos os picos mo-
leculares,  podemos sugerir que, na mistura, predomina o nona-
cosano... (P-XXIII)

5



 

 Nossas observações foram realizadas (...). Por diversos anos se-
guidos, parte desta área foi queimada por nós (...) e ali realiza-
mos observações de campo... (P-XIV)

Note-se que, nos últimos exemplos, o sujeito-enunciador se
apresenta explicitamente como pesquisador, fato relativamente raro no
corpus analisado.

Ainda alguns exemplos:

 Nosso trabalho é parte de um estudo mais amplo (...).  Aborda-
mos aqui (...) embora não tenhamos dados diretos para apreciar
(...) nos leva a crer que... (P-XXVIII)

 Damos a seguir uma chave para a identificação dessas espécies.
Incluídos neste trabalho estão também alguns exemplares que
me foram encaminhados para determinação. (P-X)

Como já mencionamos, as algas apresentam diferentes sensibi-
lidades a diferentes poluentes... (P-XVII)

Por estes exemplos percebe-se o uso mais freqüente do pronome
sujeito (quase sempre nós — plural majestático, raramente eu) como
referência ao locutor (que assume, no texto, a responsabilidade do
que é enunciado, cf. Ducrot — "damos a seguir uma chave..."; "Como
 já mencionamos..."; "Nosso trabalho...") do que como referência ao
pesquisador.

Tanto quanto em português, em francês a primeira pessoa do
singular (je) aparece muito raramente, o que não é, aliás, de se estra-
nhar... (Exemplos: Mentionnons  pour mémoire... [Mencionemos para
não esquecer...]; Nous avons vu ces bagatelles occuper... [Vimos essa
bagatelas ocuparem...]; Nous avons étudié la durée de digestion...
[Estudamos a duração de digestão...]; Nous avons trouvé un os du
bassin... [Achamos um osso da bacia...]; Nous avons été obligés de
mesurer la durée... [Fomos obrigados a medir a duração...] (F-X).
Nous remarquons que... [Observamos que...]; Soulignons que... [En-
fatizemos que...]; Précisons que... [Precisemos que...]; je n'ai pas
pu observer que... [... eu não pude observar que...]; i / me semble

que... [... parece-me...] (F-XVI).) Convém observar, desde já, agrande freqüência com que o pronome nous se combina com o passa-
do, embora não raro também ocorra a combinação nous + PR, sobre-
tudo nos enunciados que revelam operações discursivas (soulignons
[ressaltemos]; nous argumenterons [argumentaremos]; remarquons
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[observemos]). Além disso, vale observar que, tanto no corpus P
quanto no corpus F, a ocorrência maior do pronome pessoal se faz
sentir no discurso envolvente; no relato da experiência, sobretudo nos
procedimentos metodológicos, o sujeito-enunciador parece buscar
meios lingüísticos para se afastar, se ausentar.

Muito freqüente é também o emprego das formas que indetermi-
nam o sujeito agente: em português, a partícula se; em francês, o pro-
nome on. Alguns exemplos:

Após o 8
2

dia (dependendo da espécie) por um crescimento do
colo cotiledonar (Fig. 3, C) verifica-se uma curvatura da parte
emergente da plântula (...). Percebe-se, ainda, a presença de
uma fenda da qual emerge a primeira folha (F) (...). Após o 10 2 
dia é que se verifica o desenvolvimento da radícula, dando ori-
gem à raiz primária (...).  Nota-se ainda o aparecimento de raízes
adventícias nas figs. 5-7 (...). Pode-se observar ainda (...).
 Acrescente-se aqui (...). Finalmente, chama-se a atenção para a
saliência que se pode notar... (P-XXV)
Neste estudo  pode-se concluir que... (P-XXVI)
Pode-se acreditar, portanto, que o ápice... (P-XIV)
Pela comparação dos valores,  pode-se sugerir que os açúcares
ligados à quercetina são a glicose, a ramnose e galactose...
(P-XXIII)

... conforme se vê na fig. 2... (P-XXVI)
Procedeu-se à pesquisa deste ácido segundo o método de Rabaté
& Gourévitch (1931 e 1941) em 500g de pó. (P-XXIII)

Observe-se que em combinação com o PPS, a partícula se serve
à não-inserção do interlocutor, ao passo que em combinação com o
PR freqüentemente parece sugerir a inclusão do outro-leitor no pro-
cesso verbal — "Pode-se acreditar..." (= autor e/ou leitor); "... con-
forme se vê" (autor + leitor);' "Procedeu-se à pesquisa..." (apenas o
autor-pesquisado r) etc.

No corpus F, em geral, o pronome on introduz comentários, ob-
servações, conclusões da parte do enunciador: em combinação com o

PC (caso pouco freqüente), exclui totalmente o interlocutor e corro-bora a pontualidade do processo (exemplo:  Après quatre semaines on
a prélevé les muscles de crabes des trois groupes... [Após quatro se-
manas extraíram-se os músculos de caranguejos dos três grupos...] (F-
XXIII)). Em combinação com o PR, parece incluir o interlocuto r
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(ou outros pesquisadores), ou sugerir a sua inclusão (exemplos: On
note encore au bout de 15 min. ... [Nota-se ainda ao cabo de 15
min. ...]; Si l'on envisage maintenant la conservation... [Se conside-
rarmos agora a conservação...]; Comme on peut penser à (...) on doit 
donc admettre que... [Como se pode pensar em (...) deve-se admitir
que...] (F-XV); Si on calcule l' augmentation de concentration (...) on
voit (Tableau V) que cette augmentation... [Se se calcular o aumento
de concentração (...) vê-se (Tabela V) que esse aumento...]
(F-XXII). Assim, recorrendo ao pronome, o sujeito-enunciador se
distancia do seu enunciado, ainda que o tempo verbal denuncie a si-

tuação de enunciação. Aliás, esta é uma característica do discurso
científico: por um fenômeno que Greimas (1976) denomina embrea-
gem-debreagem, o enunciador realiza o 'fazer-persuasivo'.

A serviço ainda do desejo de aparentar objetividade, escondendo
da trama enunciativa a srcem da pesquisa e da enunciação, temos o
uso bastante freqüente, em ambos os corpora, de substantivos,
 formas nominais do processo. Alguns exemplos:

As observações efetuadas fazem com que se conclua que. ..
(P-XIX)

O estudo das características estruturais durante o desenvolvi-
mento lateral do haustório primário... (P-XI)

Evaluation quantitative de la sécrétion... [Avaliação quantitativada secreção...]; Ces observations confirment... [Estas observações
confirmam...];  Il faut aussi mentionner la détection du sécrétat...
[É preciso também mencionar a detecção do líquido secretado...]
(F-XIX)

des crabes ayant subi l'adaptation à l' eau de mer.
[... caranguejos que sofreram a adaptação à água do mar.]
(F-XXII)

Tais nominalizações correspondentes às atividades do pesquisa-
dor no momento mesmo da experiência (adaptar, observar, estudar,
avaliar...) permitem ao enunciador ocultar o agente do processo, dando
a impressão de uma maior objetividade.

2.2.2. AS ASSERÇÕES PASSIVAS

Muito freqüente é o emprego da  forma passiva, sobretudo com
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verbos que denotam atividade do pesquisador no relato da experiên-
cia, como demonstram os exemplos a seguir.

As sementes e plântulas  foram fixadas em FAA — 50% e incluí-
das em parafina segundo Johansem (1950). (P-XX)
Parte do material utilizado neste trabalho  foi coletada em Tere-
sópolis. (...) Outras coletas  foram realizadas nos jardins do De-
partamento de Botânica do IB-USP (...) Foram plantados bul-
bos em solo de jardim (...); paralelamente outros bulbos  foram

cultivados em laboratório (...) para obtenção dede partes frágeis dosistema subterrâneo, que se danificam (...). Foram observados
eixos caulinares com até três fases de crescimento. (...) Não  foi
observada reprodução... (P-XXI)

O estudo do balanço hídrico  foi efetuado através da análise do
andamento diário da transpiração (...). As experiências  foram
realizadas na estação chuvosa (nov.) e seca (jul.) (...). A tensão
 foi determinada por meio de Tensiômetro (...). A eficiência do
fechamento hidroativo dos estômatos  foi verificada (...). Para a
determinação do ponto de compensação  foi utilizado o método...
(P-XXII)

Como controle usaram-se 200 sementes de cada espécie. (P-III)
Ao redor desta região vêem-se flores abortivas. (P-XIV)

Note-se a freqüência com que o PPS se combina com a forma
passiva nos enunciados em que o enunciador se refere ao momento da
observação e da ação do pesquisador, utilizando verbos que semanti-
camente denotam tal atividade, recursos que funcionam como estraté-
gias para persuadir o leitor da isenção de toda subjetividade.

Em francês, observou-se, tanto quanto em português, que a voz
passiva ocorre principalmente com verbos que implicam semantica-
mente a atividade do pesquisador ou de outros pesquisadores (exem-
plos: Comme cela s'observe chez Populus... [Como se observa em
Populus...];  De tecles formations ont été observées... [Tais formações
foram observadas...] (F-XIX); ... une partie du lot de crabes a été mi-
se dans un aquarium... [... uma parte dos caranguejos foi colocada

num aquário...]; des animaux ont été prélevés  parmi les cra-bes... [... animais foram previamente retirados dentre os carangue-
 jos...];  Les muscles des panes (...) ont été disséqués (...), lavés à
l'eau de mer (...) essorés au papier filtre... [Os músculos das patas
(...) foram dissecados (...) lavados na água do mar (...) enxutos com
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papel absorvente...];  Les mescles ont été immergés aussitôt dans l'eau
bouillante... [Os músculos foram imergidos na água fervente...] (F-
XXII)). A forma passiva se presta, pois, muito bem à expressão da
impessoalidade, ausência explícita do sujeito-enunciador sem, contu-
do, apagá-lo totalmente; afinal, alguém é o responsável direto pela
ação (ou pelo processo) expresso pelo verbo... e sabemos que esse al-
guém é o próprio pesquisador. Mais um recurso argumentativo a ser-
viço da persuasão!

2.3. O SUJEITO ENUNCIATÁRIO

Além das formas de inclusão já comentadas (pronome nós/nous,
partícula se/pronome on) e dos enunciados modalizados (é evidente
que; é preciso; não se deve esquecer que (P-XXVII); on doit penser à
[deve-se pensar em]; il  faut [é  necessário]; il convient de définir 
[Convém definir] (F-XXII); il est aussi intéressant de constater... [É 
também interessante constatar...] (F-XXII); cf. capítulo mais adiante),
formas implícitas da presença do enunciatário ou do apelo ao mesmo,
percebem-se alguns casos (pouco freqüentes em ambos os corpora) de
apelo mais direto ao leitor, através de formas imperativas como:

 Note-se que há uma diferença (...).  Note-se a maior radiossensi-
bilidade do material no escuro... (P-VIII)

Rappelons que...
[Lembremos que...] (F-XVI)

É interessante observar que, mais uma vez, o jogo de esconde-
esconde das srcens enunciativas, tão característico no discurso cien-
tífico primário, se revela na presença da partícula 'se' e do pronome pessoal
'nós', que neutralizam a força pragmática do modo imperativo. Voltarei
mais tarde à presença do outro no discurso científico.   

CONCLUSÃO

OO que procurei provar neste capítulo foi que: a) os tempos ver-
bais funcionam como um recurso argumentativo; b) apesar do desejo
de imparcialidade e neutralidade (isenção de toda subjetividade), o
discurso científico revela sua subjetividade no uso dos tempos ver-
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bais, no uso das formas modais, no uso das construções ativas e pas-
sivas; c) não se podem estabelecer regras a priori que determinem
quando um texto pode ser considerado objetivo ou subjetivo, sem que
se considerem ao menos os parâmetros situacionais, as normas
que regem o discurso, os chamados objetivos (ou intenções) de comu-
nicação, enfim, sem que se considerem as condições de produção;
e d) o conceito de objetividade/subjetividade é relativo, portanto, à
comunidade interpretativa: para uns, não se rompe a objetividade
usando a primeira pessoa (antes, ela é garantida pela função dêitica),   para
outros, a única estratégia aceitável, em termos de tempo e pessoa, é o
uso de formas passivas e de sujeito indete rminado ou na

pessoa.
Finalmente, se tomasse como ponto de partida o levantamento

dos tempos verbais (cf. Weinrich), constataria que o texto científico
pertence ao mundo comentado, mas não perceberia os diferentes re-
cursos usados nos corpora P e F, visando ao mesmo fim. Se, por outro
lado, considerasse apenas as formas impessoais do sujeito, imputaria ao
discurso científico primário o caráter de objetividade, uma vez que as
instâncias enunciativas não se fazem explicitamente presentes.
Esqueceria, no entanto, toda a complexidade dos recursos e estraté-
gias criadas pelos sujeitos da comunicação (em comunidade) para ca-
muflar a subjetividade: quando esta tenta se manifestar por meio de
um recurso lingüístico, imediatamente surge outra, na tentativa de

neutralizar tal manifestação. Lembremos aqui a constante combinaçãoentre nous (exclusivo) e as formas do passado, no corpus F; entre a
partícula 'se' ou o pronome on com o PR; entre a partícula 'se' ou a
1` 2 pessoa do plural e o modo imperativo...

São esses, dentre outros, alguns dos estratagemas manipulató-
rios, no dizer de Parret (1983), capazes de 'fazer crer' que o discurso
demonstrativo é 'neutro' e objetivo.
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33

E A QUESTÃO DA MODALIDADE?E A QUESTÃO DA MODALIDADE?

...... é que confessando suas dúvidas e as incertezas de
seu relato, em lugar de perder em confiabilidade, o

sujeito-enunciador ganha em credibilidade; em favor desta
astúcia discursiva, ele se beneficia de um crédito

de honestidade, e é o conjunto de sua produção que
se acha, assim, autenticado.

C. Kerbrat-Orecchioni

Desde os tempos antigos, os lógicos formais têm se ocupado em

construir um sistema que dê conta, de forma coerente e precisa, das
proposições que expressam raciocínio válido; este só o será se e so-
mente se a verdade das premissas for inconsistente com a falsidade da
conclusão. Fixando regras abstratas (como a que acabamos de enun-
ciar) que determinam as relações de inconsistência, incompatibilidade,
contradição e oposição, os lógicos definem, de uma vez por todas (e
para todos), a verdade ou a falsidade das proposições, ignorando que
mesmo as leis da lógica são crenças comunitárias e, como tal, depen-
dem de um forte consenso entre os membros dessa comunidade. Raja-
gopalan (1986; p. 7) mostra que o mesmo par de enunciados tidos
como contraditórios na visão analítica da lógica clássica não o são no
sentido dialógico; isto porque, segundo o autor,

... o conceito da contradição na lógica tradicional independe das
crenças de quem enuncia as proposições, ao passo que o con-
ceito dialógico da contradição só existe relativo às crenças de
um dos locutores. O primeiro, portanto, deve ser contemplado



 

ao nível alético, enquanto o segundo se dá aos níveis epistêmico
ou doxástico.

A esse respeito, Kerbrat-Orecchioni (1977; p. 55), ao tratar as
asserções (modalidades aléticas), lembra com pertinência que mesmo
os enunciados ditos gerais e universais (referentes a verdades univer-
sais, científicas, como 'A Terra gira' ou 'A água ferve a 100° C) só
são verdades com relação a um sistema de crenças, um estado de sa-
ber, um ponto de vista, um modo determinado de apreensão do real.

Acrescentando que, ao pronunciá-lo, o locutor assume o conteúdo do
enunciado e se compromete com a verdade que enuncia, de modo que
não é possível separar a análise das asserções do sujeito-enunciador,
ainda que este esteja totalmente ausente da cadeia lingüística.

Ocorre que quando eu digo "Pedro tem dor de cabeça" ou "A
Terra gira", eu assumo a asserção e a verdade que ela enuncia: a
figura do locutor se acha no centro do enunciado cuja verdade
ela vem fundar e apoiar. (Id., ibid.; p. 67)

Situando-se este trabalho nessa perspectiva, tentarei mostrar que
a modalidade é a expressão da subjetividade de um enunciador

que assume com maior ou menor força o que enuncia, ora compro-
metendo-se, ora afastando-se, seguindo normas determinadas pela
comunidade em que se insere. A isso não escapa o discurso científico,
mesmo que se caracterize pelo uso de meios lingüísticos capazes de
'fazer crer' na imparcialidade e neutralidade da pesquisa.

Entretanto, o tratamento das proposições que constituem um
sistema, independente do sujeito que as formula e utiliza, repercute,
ainda hoje, no estudo das modalidades, até mesmo naqueles que se in-
serem numa abordagem semântica.

3.1. OS DIFERENTES PONTOS DE VISTA SOBRE
A MODALIDADE

Antes de passar à análise da modalidade no discurso científico,
considerarei rapidamente o tratamento das modalidades segundo a
perspectiva sintática, semântica e pragmática.
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3.1.1. A HIPÓTESE SINTÁTICA

Lyons, exemplificando as diferentes abordagens da modalidade
pela lingüística moderna, cita Ross (1969) que propõe um tratamento
sintático capaz de resolver a ambigüidade própria das 'marcas' mo-
dais, em termos de transitividade ou intransitividade; assim, descreve
o verbo modal epistêmico (que a maioria dos lingüistas considera como
subjetivo por oposição aos modais aléticos e deônticos) como sendo
de uso intransitivo (exemplo: Devem ser seis horas; Eles devem ser
cem) e o modal deôntico como transitivo (exemplo:  Devo ir a Paris;

Eles  podem brincar na rua: eu permiti).

Dubois (1969), por sua vez, distingue o sentido epistêmico do
verbo 'poder' do seu sentido deôntico (sentido que ele considera fun-
damental; cf. Geerts & Melis, 1976), descrevendo o primeiro como
verbo auxiliar do verbo 'ser' (exemplo: Eles  podem ser cem) e o se-
gundo, como verbo pleno (exemplo: Eles  podem brincar: eu permiti).

Strick (1971) comenta, a respeito do método distribucional apli-
cado ao tratamento dos modais, que ele não dá conta da ambigüidade
de certas construções complexas; segundo ele, o que resulta de tal
análise é uma lista de morfemas ligados entre si apenas por semelhan-
ças no nível do significante. Assim, pois, tal modelo não daria conta
dos enunciados complexos cuja modalidade vai afetar o valor de ver-
dade do todo discursivo. Strick conclui que a interpretação, em ter-

mos de verdade/falsidade, de enunciados como 'Ele pode estar doente
e não me escrever' (que pode ser glosado por: 'ele está doente e não
me escreve' ou 'ele está doente e me escreve') só poderá se processar
de forma satisfatória se forem consideradas as circunstâncias de pro-
dução do discurso, ou seja, a situação de enunciação, única capaz de
resolver ambigüidades de ordem semântica.

Strick se refere também ao modelo transformacional clássico
como insatisfatório; isso porque, embora tente integrar o componente
semântico ao modelo sintático, joga para a estrutura profunda toda
interpretação semântica, anulando, dessa forma, a diversidade de sen-
tido, uma vez que a representação matricial da estrutura profunda se
baseia no levantamento de traços semânticos aplicados às categorias
lexicais (nome, verbo etc.) que se querem gerais, sem considerar as

implicações do contexto discursivo ou situacional.
De modo geral, o tratamento sintático dado às modalidades

aborda os enunciados em termos de ambigüidade semântica (que tenta
resolver com explicações de ordem puramente sintática), conside-  
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rando as frases como objetos manipuláveis, cujo sentido pode ser pre-
visto em língua.

Por outro lado, a abordagem sintática trataria frases do tipo 'É
provável que chova ainda hoje' como tendo um sentido único: 'proba-
bilidade de chuva' (o segmento 'é provável' modificaria a proposição
'chover ainda hoje'). Ora, parece fácil perceber que tal frase assumiria
sentidos bem diferentes conforme fosse proferida por um meteorolo-
gista em seu trabalho, ou por um leigo que apenas observasse o céu,
ou mesmo por um lavrador que olhasse para a terra seca dos seus
campos. Certamente, a mesma asserção 'Faz calor' corresponderia a
enunciados diferentes se pronunciada por habitantes de diferentes paí-
ses ou mesmo regiões...

3.1.2. A HIPÓTESE SEMÂNTICA

Dentre os estudos semânticos sobre as modalidades destaca-se o
conhecido trabalho de Blanché (1969) que, após tecer críticas e pro-
por correções ao quadrado lógico de Aristóteles — restritivo e rigida-
mente formal — como ele mesmo afirma, sugere a sistematização dos
modais clássicos numa figura de tipo hexagonal, em que as partes se
relacionariam por oposição e contraste. Embora não se possa negar o
mérito do autor no sentido de ter alargado o sistema (cf. Koch, 1984),

também é inegável que Blanché trouxe poucos avanços em termos de
abordagem da modalidade, uma vez que se manteve fiel aos princípios
da lógica clássica, apoiando-se totalmente no quadrado de Aristóteles
para a concepção do seu sistema hexagonal. Além disso, Blanché se
limita, nessa obra, ao tratamento de termos lexicais totalmente des-
contextualizados, cujas relações de contraste e contradição se acham
determinadas no próprio sistema. Dá, assim, prosseguimento aos estu-
dos da língua pela língua, em nada comprometidos com a utilização
pragmático-discursivo das unidades lingüísticas que perdem sua razão
de ser fora da complexidad e de seu uso.

Numa perspectiva diversa, trabalhando com frases e não mais
com o léxico, merece destaque, dentre as abordagens semânticas da
modalidade, a de Lyons (1977). Para o autor, a diferença que existe
entre o tratamento dado àà modalidade epistêmica pela lógica formal e
pela lingüística está no fato de que a primeira só se refere àà evidência
que determina a necessidade epistêmica da proposição e essa ev idência
seria tratada apenas como objetiva; enquanto que a segunda faria
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referência ao falante ou às inferências reais e, portanto, trataria a mo-
dalidade epistêmica como subjetiva. Lyons considera que tanto a
modalidade epistêmica quanto a deôntica devem receber tratamento
objetivo e subjetivo. Lembra o autor que o fato de os lingüistas confe-
rirem à modalidade epistêmica um caráter mais subjetivo se explica
pela noção de 'conhecimento' (do grego epistemis) semanticamente
presente no próprio nome; ora, conhecimento leva à crença: conhecer
o que uma proposição significa implica conhecer sob que condições
(em que mundos possíveis) ela é verdadeira; e conhecer o que alguém
conhece ou acredita implica conhecer o conteúdo semântico das pro-
posições que se assume como verdadeiro. Lyons (1977; p. 794)
exemplifica: "X sabe que p" implica "X crê que p", proposição que
pode ser formulada assim: Kx(p), em que Kx é o operador da necessi-
dade epistêmica e p, a proposição. Se Kx(p) é verdadeiro, então p
também o será.

Embora reconhecendo a dificuldade em distinguir o tipo subjetivo
do tipo objetivo em termos de modalidade epistêmica, dificuldade
advinda dos próprios conceitos de objetividade e subjetividade, o autor
mantém a distinção. Comparemos as asserções:

a)  Alfredo pode ser solteiro;
b)  Alfredo deve ser solteiro.

A asserção a pode ser interpretada subjetivamente como indi-

cando incerteza da parte do falante; nesse caso, poder-se-ia encadeara a a oração 'mas eu duvido' ou 'e eu estou inclinada a pensar que
sim'. Tal interpretação tornaria a semelhante a c:

c)  Talvez Alfredo seja solteiro.
Lyons propõe uma outra situação que permitiria interpretar a de

forma diversa. Numa comunidade de noventa pessoas, em que trinta
fossem solteiras e em que não se soubesse quem era casado ou soltei-
ro, o enunciado a seria interpretado como uma possibilidade objeti-
vamente quantificável (1/3 de probabilidade para que A. seja soltei-
ro). (Novamente o conceito de objetividade relacionado com quanti-
dade!) Lyons postula para os enunciados subjetivos o componente
(não necessariamente explícito) "eu-digo-isso" ("I say so") e para os
objetivos — como o enunciado b —, o componente "é assim" ("it-is-
so"), quando podem ser considerados certos graus de fatualidade (cf.
id., ibid.; pp. 799-800). Desse modo:

d)  'Deve estar chovendo em Londres' pode ser relatado assim: e)
'Ele disse que deve estar c hovendo em Londres', que, por sua vez,
pode ser interpretado:
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f) 'Ele (meteorologista) disse que ele pensa que está chovendo em
Londres (e ele tem razões para dizê-lo)' (interpretação objetiva);
g)  'Ele acha que deve estar chovendo em Londres' (interpretação
subjetiva).

Tal tratamento aplicado à modalidade leva à manutenção da di-
cotomia literalidade/polissemia, como imanente à própria estrutura
lingüística; equivale a confirmar a existência da língua enquanto ob-
 jeto, matéria estática e inerte de análise, como um cadáver que se pode
dissecar e fazer conjecturas sobre esta ou aquela possibilidade in-
terpretativa... Na visão dinâmica e dialógica (Rajagopalan, 1986), não
há lugar para oposições de tal tipo: um enunciado só pode ter o sentido
que lhe é conferido pela situação de enunciação, isto é, num de-
terminado momento e lugar, para tais enunciadores (numa comunidade
X), só um sentido é possível.

Tomando os exemplos de Lyons, os enunciados b e  f são tão
subjetivos quanto c e g, uma vez que todos eles servem para explicitar
um ponto de vista do assertador que assume, menos fortemente nos
primeiros casos do que nos segundos, a verdade do que enuncia. A
escolha de um ou outro enunciado pode, sem dúvida alguma, ser in-
tencional: por vezes é conveniente dizer 'Pode ser que...', em lugar de
'Deve ser...', mesmo que o sujeito-enunciador esteja, naquele mo-
mento, convencido da verdade do que afirma; outras vezes, a escolha
se faz por obediência a certas regras estipuladas por uma comunidade
(cf. Parte II, cap. 1).

Concluindo, poder-se-ia dizer que a análise estritamente semân-
tica da modalidade: a) limita-se ao estudo das proposições tomadas
em sua estaticidade e inércia; b) preocupa-se sobretudo com o rigor
de uma sistematização formal das proposições modais em língua; e c)
baseia-se primordialmente na função representativa da linguagem e,
portanto, no critério de verdade/falsidade das proposições, inserindo-
as numa série de mundos possíveis em detrimento da sua função co-
municativa.

... não se pode julgar o valor comunicativo de um enunciado a
não ser dentro do contexto da enunciação. Afinal de contas, o
enunciado é apenas um fator, embora o mais importante, sem
dúvida, e de interesse primordial, de um ato de enunciação

(Rajagopalan, 1983; p. 36).

Com tal afirmação, Rajagopalan estabelece a diferença es-
sencial entre a análise semântica e a pragmática: àquela interessa o
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valor veridictivo das proposições, isto é, o conteúdo proposicional
(relações entre a linguagem e o mundo); a esta, o ato de enunciar como
tal, envolvendo as intenções do locutor e seu reconhecimento pelo
enunciatário (leitor ou ouvinte). Acredita-se, então, que uma descri-
ção adequada do componente semântico deveria partir da conside-
ração dos dados pragmáticos.

3.1.3. A HIPÓTESE PRAGMÁTICA

Há uma tendência, nos estudos atuais da modalidade chamados
pragmáticos ou performativos, a tratar os enunciados modelizados em
termos de atos de fala, sem com isso ir a fundo nas implicações de tal
tratamento. Récanati (1982), por exemplo, considera as três modali-
dades da frase (interrogativa, declarativa e imperativa) como corres-
pondentes às três forças ilocucionárias fundamentais: ato de questio-
namento, ato de asserção e ato de prescrição. Estabelece correspon-
dência entre esses três tipos de frase e as principais modalidades clás-
sicas:

assertivas _________aléticas
interrogativas______epistêmicas
imperativas _______deônticas

Guimarães (1979) também coloca em relação de correspondên-
cia direta as modalidades clássicas e os atos de fala por elas realiza-
dos: por exemplo, obrigação e permissão corresponderiam à modali-
dade imperativa (ordeno, permito); necessidade, à modalidade alética
(é necessário); obrigatoriedade e permissão, à modalidade deôntica
(é obrigatória); afirmação corresponderia à modalidade assertiva; pro-
babilidade e certeza, à modalidade epistêmica; e possibilidade, à mo-
dalidade cognitiva.

Convém notar que, embora se propondo a uma análise pragmática
da modalidade, tal abordagem continua presa à classificação canônica
da lógica clássica.

Strawson (1963) dá um impulso em direção a uma abordagem
pragmática da modalidade ao acrescentar à significação lingüística e à

sua força ilocucionária as intenções do enunciador: o que ele quer
dizer ao enunciar  p, mesmo que o faça de forma implícita. Assim,
compreender um enunciado  p não significa apenas compreender a
significação da frase, mas é preciso inseri-la no contexto de sua enun-
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ciação para determinar tanto o conteúdo proposicional quanto seu
valor modal. Nessa perspectiva, para saber, por exemplo, se o enun-
ciado 'Eu partirei amanhã' é uma promessa ou uma constatação é pre-
ciso considerar a situação e as intenções do enunciador no ato de co-
municação. Note-se que se mantém a oposição enunciados constati-
vos/performativos que o próprio Austin tentou destruir, afirmando
que todos os enunciados são performativos (cf. Felman, 1984).

Kerbrat-Orecchioni (1977) vai um pouco mais longe analisando
a modalidade na perspectiva comunicativa. Segundo a autora, a expli-

citação da modalidade, ou seja, a presença de indicadores modais podeorientar a compreensão, convidando o interlocutor a interpretar o
enunciado e, então, julgar a verdade/falsidade da asserção. Entretanto,
a própria ausência do modal (enunciados assertivos) faz parte da
intencionalidade subjacente: causar no enunciatário a impressão de
objetividade e neutralidade, argumentando a favor da veracidade do
conteúdo assertado. Essa neutralidade, afirma Alexandrescu (1976;
p. 19), não é, de fato, senão aparente:

A ocultação da modalidade epistêmica não pode ocorrer sem que
haja um vestígio; a enunciação aí está, o locutor finge apenas
esquecer para dar a impressão de que seu ato é neutro, de que
ele não manifesta nenhuma atitude com relação a ele, de que o
valor de verdade de seus enunciados é objetivo. Não é nem pre-
ciso dizer que a ocultação modal se acompanha de uma retórica
do neutro, que o locutor esconde sua enunciação para melhor
convencer por seu enunciado. (trad. minha)

Prosseguindo numa postura pragmática que convém a nossa tese,
Parret (1983), com relação ao performativo primário (ou implícito) e
considerando a modalidade no plano discursivo, afirma o duplo mo-
vimento de estruturação e desestruturação, de transparência (presença
explícita do sujeito-enunciador) e de opacificação (ausência explícita
do enunciador), isto é, de subjetividade e objetividade, movimento
dialético constitutivo do discurso. A própria opacificação (ausência
no texto de modais e dêiticos) constitui, segundo o autor, uma estra-
tégia discursiva que atenderia, em última análise, às intenções enun-

ciativas.
Parret postula ainda, com bastante pertinência, que o dinamismo

modalizador, ao contrário dos dêiticos (indicadores de espaço, tempo
e pessoa), não repousa sobre o eu, mas sobre o nós, postulando para
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o enunciado modalizado a chamada 'subjetividade comunitária' ou
'intersubjetividade'; esta se caracterizaria pela partilha das convenções em
nível puramente lingüístico (comunidade de fala), em nível sociocultural
(comunidade de mundo) — da co-verificação com base no 'horizonte
mundano ou ontológico' idêntico ao nível social mais restrito
(comunidade de ação) responsável pela co-análise das convenções —, e,
finalmente, em nível da comunidade transcendental em que se insere o
'nós' ou 'a gente' referindo-se ao eu da enunciação. Esta posição parece-
me pertinente, no caso do discurso científico.

3.1.4. PONTO DE VISTA PESSOAL

Assumindo uma postura eminentemente pragmática numa análise das
modalidades em discurso (em contexto e situação), faz-se necessário
postular que:

1) a linguagem e os sujeitos que a utilizam (dentro de um grupo
social) não cessam de construir o universo referencial, criando 'modelo s de
realidade' relativamente arbitrários, com relação aos quais (e apenas com
relação a eles) se torna possível determinar o valor de verdade /falsidade do que
se enuncia;

2) todo enunciado se acha inscrito no interior de um quadro
enunciativo do qual é preciso partir se se deseja descrever seu funcionam ento

alético;3) a modalidade, enquanto engajamento do sujeito-enunciador,
preexiste ao texto resultante do discurso, isto é, precede a própria
elaboração textual (modalidade implícita). Decorre daí a primazia da
enunciação em relação às unidades lingüísticas;

4) a modalidade pode manifestar o ponto de vista do enunciador
apresentando-se textualmen te implícita ou através de 'marcas' modais;

5) as 'marcas' modais em si não determinam a priori o ponto de vista
do sujeito-enunciador nem as interpretações possíveis: sua presença ou
ausência aponta apenas para uma possível interpretação do texto;

6) as modalidades constituem verdadeiras estratégias retórico-
argumentativas, na medida em que pressupõem uma intencionalidade
discursiva, não podendo ser isoladas do ato de fala em que estão inseridas.

No quadro teórico que acabo de esboçar, não posso me ocupar das
modalidades enquanto unidades que revelam em si e por si sós o aspecto
veridictivo do enunciado, uma vez que considero que tal aná-
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lise perde de vista aspectos discursivos i mportantes que derivam da
situação de interlocução.

3.2. A MODALIDADE NO DISCURSO CIENTÍFICO

Considerar a modalidade presente — explícita ou implicitamente
— no discurso científico, leva a indagar sobre a objetividade da ciên-
cia, que, afinal de contas, pretende se revelar através das palavras

como objetiva, imparcial, neutra. Incoerência apenas aparente, noentanto, uma vez que, como se verá pelos exemplos do corpus, a mo-
dalidade, ao mesmo tempo em que expressa a subjetividade do enun-
ciador, o seu ponto de vista sobre o discurso, serve também à expres-
são da convencionalidade. Nessa perspectiva, repito, modalidade se-
ria o modo como o pesquisador assume, de um lado, a sua pesquisa e,
do outro, o seu discurso, manifestando a sua presença ou se distan-
ciando, conforme suas intenções e o esquema convencional a que pre-
cisa obedecer.

Tentarei, então, discutir: a) como a modalidade serviria ao con-
ceito de objetividade, camuflando a subjetividade inerente ao próprio
discurso; e b) como ela se manifesta. Neste item, tratarei da modali-
dade como recurso argumentativo a favor de um desejo de imparcia-
lidade por parte do enunciador que, apesar disso, se revela sub-repti-

ciamente julgando, avaliando a ocorrência de um fenômeno, justifi-
cando sua pesquisa, fazendo hipóteses, sugerindo novas pesquisas,
chamando a atenção do seu interlocutor, fazendo-lhe recomenda-
ções...

3.2.1. A MODALIDADE E O CONCEITO DE VERDADE

NO DISCURSO CIENTÍFICO

As chamadas ciências biológicas pretendem atingir a 'verdade'
dos seres e objetos da natureza através de provas e verificações; nesse
caso, nada mais justo que se expressem em termos lingüisticamente
objetivos... Isto quer dizer que, dentro do discurso, a objetividade

equivaleria a um certo comportamento do enunciador que se apaga omais possível da trama enunciativa (cf. Kerbrat-Orecchioni, 1977), na
tentativa de melhor 'descrever', ou seja, de permitir que o mundo, os
fatos, os objetos se descrevam, atingindo mais rapidamente a dita
'verdade científica'.
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Mas, o que vem a ser a verdade se não uma forma de considerar a
realidade inserida no momento histórico, num determinado estágio das
descobertas científicas, num determinado local geográfico, enfim, numa
cultura partilhada pelos indivíduos? Se se aceitar a relatividade da verdade,
a idéia clássica que remonta a Aristóteles, segundo a qual existiria uma
lógica cujas proposições se baseariam num valor de verdade independente
da natureza particular da enunciação (sujeitos, momento, enfim,
condições de produção do discurso), não teria lugar nos enunciados das
línguas naturais, nem mesmo naqueles que enunciam as 'ditas verdades

universais', pois, mesmo estes se ligam à enunciação, à natureza dos
participantes da comunicação verbal e de sua situação no espaço e no
tempo (cf. Kerbrat-O recchion i, 1977; Récanati, 1979; Rajagopalan, 1984).

Dessa forma, explicar-se-ia: a) o caráter dialético do discurso
científico: na busca da objetividade o discurso se revela subjetivo, assim
como, na busca da verdade, a ciência se depara com a subjetividade do
cientista, sua capacidade de observar, intuir, imaginar, esbarrando,
portanto, na própria relatividade; e b) o caráter relativo da modalidade: seu uso
e sua interpretação dependem da comunidade interpretativa. (Voltarei a esta
questão mais adiante.)

3.2.2. A MODALIDADE IMPLÍCITA

Na medida em que o pesquisador assume sua pesquisa, escolhe
o seu método de análise e elabora os dados, acredita nos resultados
obtidos e na contribuição de seu trabalho no campo científico, ele se
engaja no discurso e se envolve antes mesmo de sua expressão lin-
güística.

Tal crença se manifesta no grande número de asserções que
constituem o discurso científico. Embora os enunciados assertivos
sejam, às vezes, assumidos explicitamente pelo enunciador (modali-
dade explícita), na maior parte do discurso eles são assumidos impli-
citamente. Segundo Searle (1965), assertar, para o locutor, significa,
antes de mais nada, fazer saber ao receptor que ele pensa que  p é ver-
dadeiro; afinal, o locutor sincero acredita no que diz. O interlocutor, por

sua vez, confia nas asserções do locutor e lhes confere um caráter deverdade.
Tal confiança advém certamente do caráter assertivo do discurso

científico que não dá margem a dúvidas. Mas não só. Em muito con-  
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tribuiu o fato de que o enunciador coincide com o pesquisador (cien-
tista), que se reveste de autoridade. Afinal, quem poderia duvidar das
afirmações de um cientista que colheu seu material, observou-o com
base em princípios teóricos e metodológicos rígidos e 'inquestioná-
veis', atingindo determinados resultados? O enunciador-pesquisador
está autorizado pela comunidade científica e, desse modo, é preciso
acreditar nele. Esse voto de confiança aumenta à medida que diminui
o conhecimento do leitor na área específica da pesquisa. A esse res-
peito, Kerbrat-Orecchioni (1977) comenta que tanto as asserções
quanto o vocabulário técnico, de compreensão hermética, funcionam

para o leitor leigo como meios de convencê-lo, pelo 'terror' e pela
constatação da própria ignorância. No caso do leitor cientista, o ca-
ráter assertivo do discurso científico (modalidade implícita freqüente)
consiste na obediência a uma regra previamente determinada como
forma de expressão da dita 'objetividade' científica.

Poder-se-ia dizer que a modalidade implícita desempenha um
duplo papel no discurso científico: a) o de convencer, pelas afirma-
ções, da verdade que está sendo enunciada; e b) o de camuflar a 'ori-
gem' enunciativa: afinal, aparentemente, é o enunciado quem diz, o
fato que se apresenta e não o sujeito-enunciador.

O discurso científico primário, aqui analisado, constitui prova
importante de tais afirmações. Vejamos um exemplo extraído do dis-
curso envolvido:

A eficiência do fechamento hidroativo dos estômatos foi verifi-
cada, também por método de pesagens rápidas, nas diferentes
horas do dia, correspondentes à da curva do andamento diário
da transpiração.

Foram feitas determinações às 9, 12 e 15 horas a 25°C, e a me-
dida da intensidade luminosa no ponto de compensação efetuada
com Fotômetro Lange, 2 horas após a montagem de cada expe-
rimento.

As informações acima tornam compreensível o comportamento
da planta observado na curva do andamento diário da transpira-
ção (Fig. 2). Nas determinações efetuadas às 9, 12 e 15 horas,

foi verificado que o ponto de compensação luminosa da espécieestudada se situa em torno de 1.100-1.200 Lux, a 25°C (Lieth,
1960; Walter, 1960). Esta determinação permitiu estabelecer a
intensidade luminosa adequada para a realização dos demais ex-
perimentos em que este fator foi considerado. (P-XXII)
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Tais trechos não deixam margem a questionamentos; como foi visto pelo
testemunho dos cientistas (cf. 'Um fazer invertido', nesta obra), a linearidade
com que se narra a experiência, a ausência explícita do sujeito-enunciador,
manifestada por estratégias como: o objeto transformado em sujeito do enunciado
("Esta determinação permitiu estabelecer..."; "... a eficiência do fechamento
hidroa tivo (...) foi verificada..." etc.), a ausência em nível explícito de modais
nos enun ciados... não dão margem a dúvidas.

3.2.3. A MODALIDADE EXPLÍCITA

 As modalidades explícitas aparecem com freqüência sobretudo no
discurso envolvente, no qual é permitido ao autor comparar, julgar, avaliar,
sugerir, predizer, enfim, discutir e justificar sua pesquisa. É muito raro, no
entanto, que o locutor assuma explicitamente o que enuncia através de
expressões como Je pense que [Eu creio que]. Alguns enunciados ou
expressões 'sugerem' a presença, embora escondida, de alguém que julga,
sugere, comenta, discute.., e essa presença só pode ser a do sujeito-enunciador 
e pesquisador.

 Não raro se encontram, no corpus analisado, enunciados como:

A literatura cita a presença, em muitas plantas, de substâncias denominadas
"gliconinas" ou "insulinas vegetais" que teriam a propriedade de diminuir a

taxa de glicose sangüínea. Mandrile & Nico (1964) citam algunsexemplos de tais substâncias. Até o momento, não se tem idéia de qual
substância seria a responsável pela ação farmacológica atribuída às
espécies. (P-XXIII)

Parece que a síntese de ácido tartárico é uma propriedade mais ou menos geral
nas plantas superiores, mas o seu acumulo em grandes quantidades é um
atributo relativamente raro. (P-XXIII)

O desvio da função linear  foi significativo para 50% dos genótipos. IAC
25 P.P. e Batatais apresentaram as maiores magnitudes deste componente,
enquanto que, embora significativo, IAC 47 tenha-o apresentado
numericamente inferior. (...) é o cultivar mais estável, pois apresenta o
menor desvio da linearidade. (P-II)

 Note-se o uso do futuro do pretérito (exemplo 1) bem como o uso deexpressões modais como "Parece que..." para indicar que o que está sendo
afirmado não foi observado nem concluído pelo autor,
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mas por outros, constituem recursos lingüísticos de `descomprometi-
mento' (embora parcial) do autor com relação ao que afirma. Nesses
mesmos exemplos, o autor expressa sua opinião enquanto observador 
capaz, portanto, de comprovar: "foi significativo"; "embora signifi-
cativo"; "numericamente inferior"; "é o cultivar mais estável,
 pois..." (justificativa). Note-se desde já que, na maioria das vezes em
que o enunciador opina, emite um juízo de valor, segue-se uma justi-
 ficativa, o que, aliás, está bem de acordo com as normas científicas.

 Igualmente no corpus E, certas expressões funcionam como in-

trodutoras do ponto de vista do enunciador sobre os dados da obser-vação, marcando sua presença enquanto alguém que avalia, compara,
 julga: "...on n' observe qu' un três faible taux d' éclosions..." [... só
se observa um fraco índice de eclosões...]; "... ne (...) aucune (...),
alors qu'elle pourrait tout au plus favoriser..." [... nenhuma (...), en-
quanto que ela poderia ao menos favorecer...] (comparação por con-
traste: aucune pourrait tout au plus favoriser) "De toutes façons,
contrairement à A, B (la lumière est un  facteur indispensable) [De todo
o jeito, contrariamente a A, B (a luz é um fator indispensável)];

 facilement détecté..." [...  facilmente detectado...].
Vejamos outros exemplos em que:
1) o enunciador assume sua pesquisa  justificando a escolha do

tema ou do material:

 Na exploração florestal, (...) têm se elevado a níveis muitas vezesinsuportáveis (...). O machado (...) onde a mão-de-obra é 
abundante e pouco especializada. Machado et al. acreditam que
o uso das motosserras poderá contribuir muito para (...) .  De
acordo com Oregon (...) precisa-se melhor escolher (...). O
 principal objetivo deste trabalho... (P-IV)

 Muitos pesquisadores (...) têm relatado (...) mostram extrema
dormência, sendo quase impossível (...). Trata-se de problema
sério (...). O primeiro autor relatou que os tratamentos (...) eram
imiteis (...).  Recentemente, Ellis e Roberts indicaram
o uso, bem-sucedido, do regime de alternância de tempera-
tura (...) da mandioca cultivada. O presente e nsaio (...) mandioca
selvagem... (P-I)

Como outras espécies do gênero, O. latifolia é de erradicação difícil;

os métodos químicos (...) não alcançam grande êxito.  A parte aérea,apenas, é a região diretamente atingida pelos herbicidas; (...) os
 produtos químicos mais atuantes conseguem apenas retardar o seu
crescimento (Rivais, 1960; Joiksan, 1962).
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O trabalho tem por objetivo... (P-XXI)
A fenologia das algas marinhas bentônicas tropicais é  pouco co-
nhecida (...). Informações esparsas (...). Entretanto, são  poucos
os trabalhos que tratam de maneira sistemática da fenologia de
uma determinada espécie (...). Nosso trabalho é parte de um es-
tudo mais amplo... (P-XX VIII)

O grau de resistência do stress hídrico varia grandemente entre
os vegetais (...). Vegetais (...), de modo geral, entram rapida-
mente em equilíbrio (...). Nestas, a tolerância ao dessecamento,
comum às (...) é relativamente  pouco freqüente (...). Trabalhos
mais recentes... (P-XXII)

Convém notar como as citações e referências a outras pesquisas fun-
cionam, nos exemplos apresentados, como argumentos a favor da
pesquisa em questão. Kerbrat-Orecchioni (1977) mostra, com bastante
pertinência, e os exemplos acima o comprovam, que o enunciador, ao
se referir explícita ou implicitamente a outros pesquisadores, assume,
ainda que parcialmente, a asserção do 'outro' para transformá-la em
garantia da credibilidade de sua própria asserção. No texto científico,
tem-se o seguinte esquema: acontece X, então Y (sendo que X corres-
ponde às pesquisas anteriores que se mostram insuficientes ou falhas
e Y à pesquisa em questão). Observe-se também como as citações se
acham, na sua maior parte, modalizadas explicitamente por aprecia-
ções (por exemplo: "muito sensível"; "a mais importante"; "insu-

portáveis"). Em francês, ocorre exatamente o mesmo;

2) o enunciador avalia a ocorrência de um fenômeno ou de um
resultado qualquer sempre com base nos dados (evidência). Vejamos
no corpus P:

Assim, pelos resultados obtidos no presente trabalho e pelos da-
dos descritos na literatura até o momento, não é possível ainda
determinar as razões do estímulo... (P-III)
Estes resultados indicam: a) que houve acentuada variação de
ambientes (...); b) que a variação dos desvios (...) também
foi significativa (...). O desvio da função linear foi significati-
vo... (P-II)

Nas operações de toragem, as motosserras elétricas a gasolina
tiveram rendimentos ligeiramente superiores aos das motosser-
ras elétricas, contudo, nas operações de toragem, as motosserras
elétricas mostraram-se mais eficientes. (P-IV)
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No segundo exemplo, fica clara a avaliação do enunciador através das
formas adjetivas "acentuada", "significativo (a)". No primeiro, ele se
posiciona diante da constatação de que os dados obtidos são insufi-
cientes para "... determinar as razões do estímulo...", deixando aberta
para outras pesquisas tal determinação — é o que o uso do ad-
vérbio "ainda" parece sugerir (= por enquanto; um dia isso poderá
vir a acontecer) (cf. Coracini, 1980). Observe-se que tal afirmação
colocada no final do artigo funciona como atenuante de responsabili-
dade por parte do sujeito-enunciador: a impossibilidade de determinar

o estímulo é remetida aos resultados insuficientes da pesquisa e à
literatura existente. No terceiro exemplo, o enunciador apresenta os re-
sultados obtidos, opondo-os entre si através de avaliações ("... rendi-
mentos ligeiramente superiores das motosserras a gasolina..."; "... as
motosserras elétricas mostraram-se mais eficientes...") que se vêem
reforçadas pela conjunção de oposição "contudo". A ordem dos
enunciados e o uso do comparativo de superioridade, no segundo
segmento, deixa claro que o julgamento emitido pelo enunciador fa-
vorece o segundo segmento, orientando o leitor no sentido de uma
conclusão do tipo: 'As motosserras elétricas são de fato mais eficien-
tes', o que leva a crer que enunciados como esses visam 'convencer'
o interlocutor da 'verdade' que enunciam e, assim, ganhar adeptos ao
longo do percurso discursivo. No corpus F, inúmeros são os exem-

plos em que o locutor não se revela explicitamente como o responsáveldireto pelas asserções; mas, mesmo nesses casos, é ele quem se
pronuncia, é ele quem avalia ao dizer "Malheureusement (...) sim-
 pliste sinon fausse" [Infelizmente (...) simplista para não dizer falsa];
"... le rôle três important..." [... o papel muito importante...]. Muito
freqüente é também o uso de modais do tipo  peut-être [talvez], semble
[parece], que embora aparentem dúvida, incerteza, funcionam como
uma estratégia de persuasão, ou, como quer Kerbrat-Orecchioni
(1977; p. 75), como "estratégia de credibilização do enunciado": ao
mostrar suas dúvidas, reticências e incertezas, o locutor transmite de
si uma imagem de pessoa honesta, comprometida com a 'verdade':

É que confessando suas dúvidas e as incertezas de sua estória,

em lugar de perder em confiabilidade, o sujeito-enunciador ga-nha em credibilidade em favor da astúcia discursiva, beneficia-
se de um crédito de honestidade, e é o conjunto de sua produção
discursiva que se acha assim autenticado. (Id., ibid.; p.75) (trad.
minha);
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3)  o enunciador opina sobre os fatos ou resultados obtidos, en-
gajando-se mais ou menos com relação às asserções que realiza. É
evidente que a interpretação do leitor quanto ao maior ou menor en-
gajamento se apóia nas palavras escolhidas pelo sujeito-enunciador,
tais como: "... provavelmente (...) parece atuar..." (P-111); "... cuja
atuação  presume-se ter ocorrido..." (P-IV); "... o sulfato radioativo  já
deve ter sido acondicionado..." (P-III); "Il nous semble que..." [Parece-
nos que...]; "Ils seraient plutôt issus des dernières naissances..."
[Eles teriam de preferência se srcinado dos últimos nascimen-

tos...]; "Cette différence est sans doute due à..." [Essa diferença sedeve provavelmente a...] (F-V); "Il semble peu probable que..." [Pa-
rece pouco provável que...] (F-III); "Il est orai que les petits tentacules
 permettent..." [É verdade que os pequenos tentáculos permitem...] (F-
I). Exemplo interessante foi encontrado no texto F-V, em que o locutor
escolheu a forma interrogativa entre parênteses, para introduzir sua
opinião como mera sugestão ou possibilidade: "Ce phénomène
semble être sous la dépendance des conditions printanières (tempé-
rature croissante?...)" [Esse fenômeno parece estar na dependência
das condições primaveris (temperatura crescente?...)];

4)  o sujeito-enunciador avalia o trabalho e sugere novas pes-
quisas. Tais atos de fala se apresentam, sobretudo no final do artigo, a

título de conclusão. São avaliativos enunciados como: "Este trabalhomostrou-se eficaz em demonstrar que..." (P-XXX); "... é algo muito
recente em nosso país..." (P-IV); "... le nombre d' expériences réali-
sées semble satisfaisant..." [... o número de experiências realizadas
parece satisfatório...] (F-X). São sugestões enunciadas como "...  po-
der-se-á ainda mais favorecer o decréscimo dos custos..." (P-IV);
"... il serait souhaitable..." [... seria desejável...]; "Il reste dans tous
les cas à reconnaître ces structures..." [Resta em todos os casos re-
conhecer essas estruturas...] (F-I). Alguns enunciados parecem, ao
mesmo tempo, explicitar avaliação e sugestão: "Dessa maneira, serão
necessários ainda mais estudos (in vitro) sobre a ação dos insetici-
das..." (P-III); "... usando temperaturas alternadas, talvez essa germi-
nação  possa ser ainda melhorada, combinando..." (P-I); "L' appli-
cabilité de ce modèle s' est révélée valable (...), mais toutefois, le do-
maine d' investigation doit être élargi..." [A aplicabilidade desse mo-

delo se revelou válida (...), mas, no entanto, o campo de investigação
deve ser alargado] (F-XX X V); "Il serait intéressant de vérifier au la-
boratoire" [Seria interessante verificar em laboratório] (F-V). Obser-
ve-se, nesses exemplos, a contribuição dos tempos verbais (futuro do
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 pretérito/conditionnel) em combinação com formas comparativas e
modais do tipo: "poder", "talvez", "pouvoir","peut-être","devoir"
para a interpretação dos atos de sugestão e dos adjetivos e locuções para
a interpretação dos enunciados avaliativos;

5)  o enunciador  faz hipóteses, suposições. Neste caso, ocorrem
com freqüência o tempo verbal futuro do  pretérito/conditionnel, ex-
pressões como "... faz supor que (...), possivelmente". Por exemplo:
"A srcem dos florescimentos (...)  provavelmente está ligada à euro-

fização (...). Pode-se supor que (...) Possivelmente esse efeito nãoestá relacionado com..." (P-III); "Ils seraient plutôt issus (...). Ce-
 pendant, la présence dans une population du Chay (...) laisse suppo-
ser..." [Eles se srcinariam de preferência (...). Entretanto, a presença
numa população do Chay (...) faz supor...] (F-V);

6)  o sujeito-enunciador chama a atenção do seu interlocutor.
Apenas alguns exemplos: "Na fig. 15,  percebe-se (indicado pela seta)
aa região (...).  Note-se que há uma diferença no nível de sarda..."
(P-XXV); "Ainda na fig. 1, é  possível verificar que..."; (P-III) "Il
est très remarquable de noter que (...). Pour mieux apréhender les as-
 pects (...) nous montrons que..." [É interessante notar que (...). Para
melhor apreender os aspectos (...) nós mostramos que...] (F-XX).
Note-se que raramente se explicita o interlocutor, a não ser no uso do

imperativo, e, ainda assim, freqüentemente na primeira pessoa do plu-ral para que se evite o apelo direto a ele; recorre-se largamente a for-
mas impessoais com verbos que implicam a referência ao 'outro';

7) o sujeito-enunciador recomenda. O enunciador faz recomen-
dações ao interlocutor, com base na autoridade de autor e pesquisador
bem-sucedido. São as modalidades do 'saber', 'do poder' e do 'fazer'
que o autorizam a realizar tais atos (cf. Greimas, 1976). Vejamos al-
guns exemplos: "Os resultados obtidos permitem concluir que (...) a
utilização (...) dos cultivares (...) deve ser preferencial aos demais
aqui destacados" (P-II); "Isto sugere que um tratamento durante 32
dias  pode ser recomendado para quebrar a dormência em espécies
selvagens de Manihot" (P-XXV); "Dans ces conditions, Il convient
de rechercher des structures photoreceptrices..." [Nessas condições,

convém procurar estruturas fotorreceptoras...] (F-I); "... une chute de
température doit être imposée la nuit et qu' une température constante
(...) est à proscrire  pour l'élevage..." [... uma queda de temperatura
deve ocorrer à noite e uma temperatura constante (...) deve ser proibida
para o gado...] (F-X).
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Em exemplos como esses, percebe-se a presença do enunciatário
(virtual), que resvala através das formas de modalização (indicadas pelo
grifo); é a ele que se dirigem as imposições, recomendações,
conselhos, sugestões, agindo sobre ele e o envolvendo.

Assim, a manifestação lingüística da modalidade varia da simples
apreciação à sugestão e à avaliação (da pesquisa, de uma obra citada, de
um resultado obtido...), passando pela discussão dos dados organizados
segundo padrões científic os (por exemplo: asserção/justificativa [c ausa]).

É evidente, como afirma Toulmin (1979), que, por uma convenção
preestabelecida, toda conclusão (Claim) se baseia nos dados da e vidência
e se justifica plenamente por teorias ou idéias científicas aceitas pelo
grupo de especialistas (Warrant); essa mesma conclusão será tanto mais
convincente quanto mais forte for o grau de adesão do enunciador ao seu
enunciado, isto é, quanto mais forte for a relação entre os pressupostos
teóricos que ele admite e a realidade empírica. Esse grau de adesão
aparece implícito nas asserções sem modais (e, então, a conclusão é
interpretada como necessária e evidente) ou nos enunciados
explicitamente modalizados (talvez/peut-être; é provável/ il est 
 probable). Estes, segundo Toulmin, levam o leitor a interpretar que o
enunciador admite que a conclusão está correta, é digna de crédito, até prova
em contrário (Rebuttal).

A respeito do aspecto convencional do uso de modais no discurso

científico de tipo primário, é interessante lembrar o comentário de um dos
informantes estudados; segundo ele, não é permitido ao pesquisador nem
expressar afetividade com relação ao seu objeto de pesquisa (que, de
tanto estudar, o cientista acaba amando), nem ao menos afirmar
categoricamente as próprias conclusões; nesse sentido, o uso de palavras
como 'talvez', 'parece', 'é provável' obedeceria ao padrão vigente do trabalho
científico, segundo o qual não pode haver envolvimento explícito do
enunci ador, em resp eito ao aspec to provi sório de toda pesqui sa cie ntífica.
Desse modo, ainda que não queira, o cientista precisa encontrar formas de
provocar um efeito de sentido que redundaria na opacificação do discurso,
se ele de fato quiser ver sua pesquisa valorizada e arrolada ao lado de
outras consideradas científicas. Observe-se que tal aspecto só se revela a
uma análise que assuma uma postura mais ampla do que aquela proposta

pela análise lingüística do enunciado (seja ela sintática ou semântica); é o
discurso como um todo, abrangendo os momentos pré e pós-discursivos
que torna possível tal constatação.   
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3.3. CONCLUS ÃO

Considerei a modalidade no discurso científico como decorrente
da antecipação por parte do locutor de possíveis refutações (contra-
argumentos, contraprovas) a asserções ou conclusões baseadas nos
dados, na teoria e metodologia adotadas. Toulmin et al. (1979) distin-
guem o argumento natural de tipo matemático, cuja conclusão é ne-
cessariamente aquela decorrente da aplicação da teoria, e o argumento
crítico, próprio das ciências naturais ou experimentais. A aceitação

pré-discursiva (convencional) da possibilidade de refutações se reflete
no texto através de modais que, ultrapassando o âmbito da simples
palavra, atingem até a própria organização do argumento. É o caso
dos argumentos que, ao utilizarem articuladores como 'embora', 'ape-
sar de', 'bien que', 'malgré', parecem mostrar que a refutação aí 
contida foi assumida (prevista) pelo enunciador para fortalecer o pró-
prio argumento (cf. Ducrot, 1984). É o caso muito freqüente, em am-
bas as línguas, do uso do futuro do  pretérito/conditionnel para indicar
opinião do próprio locutor, hipótese, opinião de outros. É o caso tam-
bém de enunciados que permitem interpretar a existência de um maior
envolvimento por parte do enunciador com relação ao que enuncia
('parece', 'provavelmente', 'presume-se', 'semble', 'seraient plutôt',
' sans doute', 'vraisemblablement'): não se comprometendo demais

com asserções categóricas, o locutor deixa espaço para outras pesqui-
sas, que poderão eventualmente contradizer ou completar a sua.

Do ponto de vista da interlocução, as reações que provoca o uso
da modalidade estão diretamente relacionadas com a comunidade in-
terpretativa: um biólogo, por exemplo, teria uma reação de normali-
dade, uma vez que se trata de um aspecto convencional; um leigo, a
quem o discurso científico em geral impressiona pelo 'terror' da espe-
cificidade, veria, nos enunciados modalizados, uma razão a mais para
confiar no caráter veritativo de suas asserções. O caráter persuasivo
das estratégias lingüísticas está, pois, na dependência direta das ins-
tâncias enunciativas. Isso significa que o próprio conceito de subjeti-
vidade/objetividade, se aceitarmos que se mantenha, depende das re-
lações de interlocução que se est abelecem no seio de uma comunidade:

o que é objetivo para uns não o é necessariamente par a outros.Por fim, gostaria de observar que a própria organização do ar-
gumento científico usual — dados conclusão (C) — sustentado por
teorias ou modelos já aceitos pela comunidade científica (cf. Toul-
min), pode funcionar como uma estratégia de persuasão, sobretudo
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quando se reveste de um modo particular de expressão do sujeito-
enunciador.

O que acaba de ser dito pode ser confirmado pelas diferentes
maneiras de justificar a escolha do tema (objeto de estudo) ou do ma-
terial e método empregados.

Do ponto de vista contrastivo, pode-se afirmar que as diferenças
entre as duas comunidades lingüísticas (francesa e brasileira) não se
fazem sentir no plano do discurso. Ambas parecem obedecer ao mes-
mo padrão científico de organização discursiva e recursos lingüísti-
cos. A diferença se faz sentir no plano superficial da realização lin-
güística, o que acarreta ao leitor estrangeiro dificuldades de intepreta-
ção, quer da função da palavra em contexto, quer dos efeitos de sen-
tido que ela provoca. É o caso, por exemplo, de enunciados que apre-
sentam o operador argumentativo  plutôt: compreendê-los implica per-
ceber que a estratégia argumentativa utilizada não elimina o argu-
mento contrário, antes assume com maior convicção o que enuncia.
Recurso semelhante é apresentado por argumentos que se servem do
operador d' autant plus que [tanto mais que] que revela da parte
do enunciador a aceitação da existência de outras razões que não
aquela enunciada explicitamente; entretanto, o enunciador, ao optar
por uma das razões, sugere a possível intencionalidade subjacente ao
seu enunciado.



 

44

A METÁFORA NO DISCURSO CIENTÍFICO:A METÁFORA NO DISCURSO CIENTÍFICO:EXPRESSÃO DE SUBJETIVIDADE?EXPRESSÃO DE SUBJETIVIDADE?

O que é a verdade, portanto? Um batalhão de metáforas,
metonímias, antropomorfismos (...): as verdades

são ilusões, das quais se esqueceu qu e o são,
metáforas que se tornaram gastas e sem força

sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só
entram em consideração como metal, não mais como moedas.

 Nietzsche

O discurso científico, sobretudo o de tipo primário, visto orto-

doxamente como imparcial e objetivo, não poderia ou não deveriaapresentar metáforas de espécie alguma (essa seria, ao menos, a ex-
pectativa). Sabe-se, no entanto, que não é bem isso o que de fato
ocorre: o tipo de metáforas de que a ciência se serve é considerado
pelos lingüistas como 'metáforas mortas' e, por isso mesmo, já com
tendência à literalidade e à denotatividade, uma vez que teriam perdi-
do todo valor de surpresa, imagem e expressividade, características da
linguagem metafórica. Assim, passando a fazer parte do jargão do
discurso científico, esses termos, vistos como técnicos, seriam 'mo-
nossêmicos ou mono-referenciais' em oposição aos termos metafóri-
cos propriamente ditos (cf. Rafalovitch, 1983; p. 43). É contra esta
visão simplista que me posicionarei neste capítulo, em que tentarei
mostrar que a metáfora constitui um fenômeno que extrapola o âmbito
do estritamente lingüístico e que não pode ser analisado em oposições
radicais e estanques.

Atualmente, a análise da metáfora como fenômeno estritamente
lingüístico obedece a dois grandes modelos: a) o modelo comparatista
ou de substituição; e b) o modelo interacional.
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Do ponto de vista estritamente lingüístico, a metáfora pode ser
definida como um fenômeno que consiste em apresentar um ser ou
uma idéia explicitada por um nome (N1), através de outro ou de uma
expressão (N2), sem que entre os dois exista, necessariamente, uma re-
lação de conformidade ou analogia. Por outro lado, ao tomar como
exemplo a forma canônica  N1 é N2 (ex.: Este homem é um leão), ve-
rifica-se que o termo metafórico N2, neste caso 'leão', está no lugar
de outro, que se poderia chamar de 'T próprio' subjacente a N2 (no
caso 'corajoso') (cf. Fontanier, 1977).

O modelo comparatista ou de substituição, comum a todas asconcepções tradicionais desde Aristóteles, postula basicamente que:
1)  a metáfora diz respeito a uma palavra isolada;
2)  toda palavra é suscetível de dois tipos de sentido: o sentido

próprio (comum, literal) e o sentido figurado (mais raro);
3)  a metáfora resulta de uma operação de substituição de ter-

mos: um termo próprio existente numa dada língua é substituído por
um termo figurado que remete à mesma entidade. Assim, 'leão' subs-
titui 'corajoso' na oração 'Este homem é um leão', e se refere à mesma
entidade: 'este homem';

4)  tal substituição se baseia numa relação de semelhança: o ter-
mo substituído corresponde à imagem da entidade mencionada;

5) entre o termo próprio e o termo figurado há equivalência
cognitiva: o sentido visado é o mesmo.

Este modelo privilegia o estudo da metáfora em nível sintático(sua manifestação na frase) e em nível semântico ou sêmico.
Estudar a metáfora do ponto de vista da sintaxe significa anali-

sar as configurações em que a metáfora aparece, suas propriedades e
as restrições combinatórias que impõe a sua expressão (cf. Molino,
1979). Duas têm sido as manifestações sintáticas mais estudadas:

1)  X é Y — em que os dois termos da comparação estão presentes
em nível sintático (metáfora in praesentia): X se identifica com Y. Ex.:
O homem é um leão;

2)  X, que remete ao objeto da comparação, se acha implícito na
estrutura (tradicionalmente, 'metáfora in absentia'). Da comparação
simples passa-se à assimilação. É o caso de enunciados do tipo: 'Con-
vivemos com leões'.

Uma análise puramente semântica da metáfora no método da

substituição se manteria em nível lexical e consideraria como funçõesessenciais da metáfora:
1) função de variante livre: todo poeta tem ao seu dispor o termo

próprio e o termo figurado ou metafórico, o que equivale a dizer que
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a metáfora não tem nenhum valor informativo, apenas valor decorativo
(cf. Ricoeur, 1975; p. 30);

2) a outra função consiste em preencher uma lacuna semântica,
quando não há termos adequados a uma situação nova.

A oposição sentido figurado/sentido próprio nada mais é do que
uma oposição lexical e, portanto, aproximativa e arbitrária, tanto
quanto é arbitrário e aproximativo o estudo da palavra isolada de seu
contexto e das condições de utilização.

Mais recentemente, autores como Ullmann (1979), Fontanier

(1977), dentre outros, têm procurado estudar a metáfora a partir dolevantamento dos semas (unidades discretas que constituem o signifi-
cado e se dispõem em oposição binária: humano/não-humano; anima-
do/não-animado etc.) de X e dos semas de Y, verificar quais os se-
mas de um que se encontram no outro, a fim de tentar explicar se-
manticamente a relação de analogia (X=Y).

É preciso considerar também que não há limites ao numero de
serras que constituem um signo lingüístico: é o contexto e a situação
que os determinam. Mas esta visão já pertence ao método interativo
que abordarei a seguir.

O método interativo, por sua vez, se baseia nos seguintes prin-
cípios:

1) a metáfora não se restringe à palavra: assume seu valor no
enunciado, no texto e/ou na situação pragmática do discurso ao qual

pertence, embora, para muitos lingüistas, a palavra continue a ser oreceptáculo da metáfora;
2) as palavras não têm sentido próprio definido: seu sentido é

sempre contextual, uma vez que elas são por natureza polissêmicas e
ambíguas (cf. Kerbrat-Orecchioni, 1983);

3) a metáfora não repousa numa substituição, mas numa intera-
ção. Interação essa que não ocorre entre o termo figurado, o pivô da
metáfora, e o termo próprio subjacente, mas entre o termo metafórico
e as demais unidades presentes na frase. Por exemplo, na forma canô-
nica 'X é Y', a interação se dá entre X e Y. Lembramos aqui a defini-
ção proposta por Ortony (1980), segundo a qual a incompatibilidade
semântica, detectada pelo interlocutor, reside entre os termos X e Y,
incompatibilidade essa que cria uma certa tensão. Tal incompatibili-
dade, que Cohen (1981) denomina desvio, não constitui senão um

alerta ao interlocutor: o enunciado em questão não pode ser interpre-
tado literalmente. Por outro lado, ocorre uma certa troca de significa-
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ções entre os dois termos: Y transfere para X algumas de suas pro-
priedades características e, de certa forma, o inverso também ocorre
(cf. Ricoeur, 1975);

4)  a metáfora cria uma relação entre X e Y em vez supô-la. São
as instâncias enunciativas diretamente responsáveis pela produção e
compreensão do sentido figurado;

5)  a metáfora tem valor emotivo, descritivo e cognitivo: a rela-
ção que se estabelece entre X e Y chega a modificar nossa visão de
mundo, operando certas mudanças na categorização da experiência.
Assim, as definições de X e Y se vêem alteradas. O que ocorre, na
verdade, é que o enunciador consegue criar no enunciatário uma ima-
gem nova do ser ou do objeto enunciado. O próprio Aristóteles, em-
bora numa visão mais compatível com a do método da substituição,
em sua obra A  poética (1952; pp. 4-8), mostra-se sensível a tal reali-
dade ao afirmar que o uso da metáfora depende de uma qualidade
pessoal, pois criar metáforas é perceber semelhanças e isto constitui
uma habilidade, um dom.

Dos princípios básicos aqui lembrados infere-se que o método
interativo propõe uma análise mais pragmática da metáfora, o que pa-
rece sugerir que, em lugar de uma semântica com ideais de objetivi-
dade e rigor formal como a análise dos semas, é preciso recorrer a

uma semântica subjetiva que extrapole o âmbito puramente lingüísticoe busque compreender as srcens do fenômeno metafórico nos seres
(enunciador, enunciatário, ideologia cultural subjacente) responsáveis
por sua realização. Nesta concepção, é o locutor que escolhe e com-
bina o léxico, com intenções determinadas, a fim de melhor atingir o
seu interlocutor. Se, em vez de escolher, por exemplo, o enunciado
'Este homem é corajoso', o locutor prefere dizer 'Este homem é um
leão' é porque percebe, no segundo enunciado, uma expressividade
maior do que no primeiro, isto é, uma maior força comunicativa
(Searle, 1981).

Ortony (1980) volta-se para uma reflexão centrada no leitor e
nas estratégias de compreensão por ele utilizadas, recorrendo à inter-
pretação figurada do enunciado sempre que a interpretação literal não

corresponder ao contexto e à situação. Encarando a metáfora comofenômeno discursivo e não puramente lexical, estudiosos como Pe-
relman & Olbrecht-Tyteca (1970) buscam caracterizá-la como estraté-
gia argumentativa, já que ela sozinha pode funcionar como recurso
para convencer o interlocutor.
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Convém observar que em todas as abordagens da metáfora como
fenômeno lingüístico predomina a oposição linguagem literal/metafó-
rica (esta tida como desvio em relação àquela), característica da opo-
sição discurso científico e informativo/discurso poético, oposição esta
que me parece redutora demais. Afinal, não estariam os diferentes
modos de praticá-la na dependência direta do que se chama comuni-
dade interpretativa?

Lakoff & Johnson (1980) propõem um terceiro método de abor-
dagem da metáfora, que chamarei de conceituai por se basear no prin-
cípio segundo o qual a metáfora constitui um procedimento de racio-

cínio: segundo eles, nosso sistema conceitual ordinário, em termos do
qual pensamos e agimos, é metafórico por natureza (cf. id., ibid.; p. 3).

A metáfora preexistiria, então, à expressão lingüística: compre-
endê-la equivaleria a compreender o próprio modo de pensar e agir
inerente ao ser humano. É apenas no âmbito do texto concreto que
caberia uma análise de tipo interativo. Lakoff & Johnson consideram
que a metáfora lingüística só é possível porque há metáforas no siste-
ma conceitual humano. Pronunciam-se os autores a esse respeito,
afirmando que a essência da metáfora é compreender e experimentar
um tipo de coisas no lugar de outro. Prosseguem afirmando que o
mais importante é que a metáfora não diz respeito apenas à lingua-
gem: ao contrário, os processos do pensamento humano são ampla-
mente metafóricos (cf. id., ibid.; pp. 5-6).

Convém assinalar que os conceitos metafóricos estão de tal modo

arraigados a nossa cultura que estruturam nossas atividades diárias e
científicas de forma imperceptível e inconsciente; são, aliás, constitu-
tivos da forma de pensar e agir de uma época. Aos olhos de um ana-
lista, porém, ou de um indivíduo que não pertença à mesma comuni-
dade interpretativa, a expressão lingüística poderá revelar tal metafo-
ricidade. Assim, enunciados como 'Ele atacou os pontos fracos de
minha argumentação' ou, então, 'Defendi-me e demoli seus argumen-
tos' revelam que pensamos na argumentação em termos de guerra. Tal
metáfora conceitual seria, desse modo, no dizer de Lakoff & Johnson,
expressa da seguinte maneira: 'Argumento é guerra'. Ora, 'argumento'
e 'guerra' pertencem a diferentes cortes do mundo real, mas tanto o
conceito quanto a atividade e a linguagem estão metaforicamente es-
truturados, de modo que, sem que nos apercebamos, essa forma de ver
e de pensar determina nossa ação na sociedade e a interpretação que

fazemos dos demais grupos sociais. A esse respeito, os referidos auto-
res sugerem que imaginemos uma cultura em que 'argumento' não seja
visto em termos de guerra, mas em termos de dança, por exemplo: a
forma de encarar o mesmo fato seria certamente bem diferente.
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Vale acrescentar que os citados autores consideram que metáfo-
ras conceituais são 'literais', porque são convencionais, e não 'literá-
rias'; a oposição entre os dois tipos estaria na 'roupagem' verbal com
que se apresentam em discurso. Desse modo, a frase 'Conte-me a
história de sua vida' conteria uma metáfora convencional ou literal
baseada no conceito 'a vida é uma história', enquanto que na frase 'A
vida é... um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, signi-
ficando nada', teríamos uma metáfora literária.

Eu postularia, no entanto, que o mesmo conceito metafórico

subjaz aos dois enunciados, e a diferença estaria apenas no plano damanifestação lingüística, que dependeria diretamente das condições
de produção e de interpretação do discurso: para um cientista, já
afeito ao uso de tal expressão, certa mente a impressão é de literalidade,
do mesmo modo que o é para o escritor de discurso literário a segunda
oração; aos olhos de um leitor leigo, tanto a primeira quanto a segunda
expressão receberiam interpretações metafóricas. O que significa que o
grau de metaforicidade dependeria, sem dúvida alguma, da
comunidade interpretativa: uma expressão que para os cientistas nada
tem de figurado, como por exemplo, "... organização túnica- corpo
(...) um manto de células..." (P-XI), certamente causaria, numa
comunidade de leigos, uma certa surpresa e se apresentaria como
bastante expressiva.

Com relação à ciência, pode-se dizer que as formas de expressão

científica não podem escapar à subjetividade interativa (partilhadapelos membros da comunidade científica), ao aspecto convencional
que caracteriza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem gráfica,
ambas metafóricas, no sentido amplo do termo, por expressarem con-
ceitos metafóricos: o desenvolvimento de uma planta pode ser repre-
sentado por uma curva ou expresso em termos de quantidade (gráfi-
cos, tabelas etc.).

Salmond (1982), inspirando-se em Lakoff & Johnson (1980),
analisa um certo número de textos na área da antropologia e, a partir
das formas de expressão lingüística, realiza um levantamento dos
principais conceitos subjacentes, nos quais me apoiarei para o estudo
do corpus.

4.1. A METÁFORA NO DISCURSO CIENTÍFICO PRIMÁRIO

Parti dos pressupostos segundo os quais: a) há semelhanças nos
conceitos metafóricos vigentes nas comunidades lingüísticas de língua
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francesa e portuguesa (do Brasil); e b) embora com algumas diferen-
ças na expressão lingüística desses conceitos nas duas comunidades, a
compreensão dos enunciados metafóricos nos textos científicos de ti-
po primário se faz sem maiores dificuldades. Com base nestes pres-
supostos, analisei ambos os corpora (P e F) e levantei oito conceitos
e suas expressões lingüísticas, que passarei a exemplificar.

Conceito-chave I: Plantas/animais são seres humanos.
Este conceito apresenta subdivisões conforme o aspecto da vida

humana que está sendo considerado: desenvolvimento, atividade, or-
ganização social etc.

1) Plantas/animais se desenvolvem como seres humanos.
Exemplos:

O estolão muito  jovem... (P-XVIII)
... envelhecimento da raiz... (P-VI)
... inflorescê ncias  jovens e maduras (...) velhas... (P-XI)
... jeunes  plants d'Euphorte...
[... plantas jovens de Euforte...] (F-XIII)
... un stade précoce de l eur évolution...
[... um estágio precoce de sua evolução...] (F-XIII)
... cellules âgées (...) adultes...
[... células idosas (...) adultas...] (F-XIX)
... cellule mature...
[... célula madura...] (F-XIV)

2) Plantas agem (comportamento físico) e reagem (comporta-
mento psíquico) como seres humanos.

Na maioria dos casos, tem-se a impressão de que as plantas
agem conscientemente, como os seres humanos. Tal efeito de sentido
provém certamente do uso de verbos na forma ativa, com sujeito nor-
malmente passivo e de adjetivos que pressupõem um referente ativo.
Vejamos alguns exemplos:

... quebra da dormência da semente de mandioca-brava (...) sel-
vagem. (P-I)
O presente trabalho estuda (...) alguns aspectos do comporta-
mento fisiológico de folhas cortadas. (P-XXII)
... as folhas se mantiveram em estado de aparente equilíbrio.
(P-XXII)
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... o sobrenadante foi desprezado. (P-XXVI)

... lorsqu'il y a compétition entre la taille des feuillets lipidiques
et la taille de la cellule...
[... quando há competição entre o tamanho das folhas e o tama-
nho da célula...] (F-VII)
... situations d'équilibre ou de pseudo-équilibre à partir des-
quelles il est difficile de conclure sur les mécanismes de sélec-
tion des lipides et la taille de la cellule...
[... situações de equilíbrio ou de pseudo-equilíbrio a partir das
quais é difícil concluir a respeito dos mecanismos de seleção dos

lipídios e do tamanho da célula...] (F-VII)
Cette observation [sur les plantes] permettrait d' envisager la
participation de l' appareil de Golgi à l' élaboration du mucillage
qui entre également dans la composition...
[Essa observação [sobre as plantas] permitiria considerar a par-
ticipação do aparelho de Golgi na elaboração da mucilagem que
também entra na composição...] (F-XIX)

3) Plantas se organizam como seres humanos. Exemplos:

... células companheiras... (P-XXII; XXIII)
... flores solitárias... (P-XX)
... célula mãe; (...) a célula  filha n2 1... (P-XX)
... comunidades algais (...) comunidades pioneiras... (P-XVII)
... uma espécie oportunista... (P-XXI)
 L' analyse de l'organisation infrastructurale des poils glandulai-
res des feuilles...
[A análise da organização infra-estr utural dos pêlos glandulares
das folhas...] (F-XII)
... cellules compagnes différenciées.
[... células companheiras diferenciadas.] (F-XIV)

Conceito-chave H:  Animais são seres humanos.
Os mesmos subconceitos se aplicam para os animais. Vejamos

alguns casos:
1) Os insetos/animais sentem e agem como seres humanos.

Exemplos:

... invertebrados infiltradores marinhos (...) eles seriam incapa-
 zes de processar o grande volume de água necessário para obter
o alimento suficiente. (P-X)
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A taxa de consumo de oxigênio é uma expressão quantitativa da
atividade fisiológica total de um inseto. (P-III)
... la différence est interprétée par un effet de stress.
[... a diferença é interpretada por um efeito de stress.] (F-XVII)
 Les deux types de migration  peuvent exister simultanément.
[Os dois tipos de migração podem existir simultaneamente.]
(F-XV)
[mulots] Dans les cas des groupes résidant seuls,
[(arganazes) No caso dos grupos residindo sós, ...] ( F-XXIV)

2) Animais se organizam como os seres humanos. Exemplos:

... un système hiérarchique — organisation sociale des mulots.
[... um sistema hierárquico — organização social dos arganazes.]
(F-XXIV)
... l'environ nement social...
[... o ambiente social...] (F-XXVI)
... rapports interindividuels...
[... relações interindividuais...] (F-XXVI)
... géniteurs...
[... genitores...] (F-XXIV)
... perturbation sociale importante...
[... perturbação social importante...] (F-XIV)

Conceito-chave III: Plantas/animais são (ou contêm) figuras geomé-
tricas.

... células  poligonais (...) células de tamanho um pouco irregu-
lar, tendendo à forma paralelepidal. (P-XVIII)
... células  prismáticas... (P-VI)
... aumento da circunferência da raiz. (P-VI)
... células de  forma mais ou menos cilíndrica (...) células apicais
são obtusas. (P-XIII)
[la source radioactive] devrait se trouver dans un cercle, de ray-
on au plus égal à 0,26...
[(a fonte radioativa) deveria se encontrar num círculo, de raio no
máximo igual a 0,26...] (F-XV)
On observe de petites vacuoles paraissant vides, sphériques ou
en coupoles...
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[Observam-se pequenos vacúolos que parecem vazios, esféricos
ou em cúpulas...] (F-XIV)

Conceito-chave IV: Plantas/animais lembram, na forma, acidentes
geográficos.

Chauvel estabeleceu diferenças entre as mesmas quanto à pre-
sença de "ilhas de esclerênquima" e de cavidades secretoras.
(P-XIV)

[raiz] O colapso tem início na  periferia do parênquima (...) eprogride para o interior (fig. 15), em seguida pode atingir as  fi-
leiras contíguas. (P-VI)
O espectro de massa mostrou um  pico molecular... (P-XXIII)
... a região cotiledonar que se alonga... (P-XXV)
... îlots embryonnaires permettent de comparer l'évolution des
deux populations cellulaires.
[... arquipélagos embrionários permitem comparar a evolução
das duas populações celulares.] (F-XXI)
 La couche cuticulaire présente sur sa face interne de légères
dépressions.
[A camada cutilar apresenta em sua face interna leves depres-
sões.] (F-XIV)
... ces inclusions apparaissent sous la ,forme de globules jaunâtres

à fort relief les autres précipités constituent des  plages brun clairfinement granuleuses.
[... essas inclusões aparecem sob a forma de glóbulos amarela-
dos com forte relevo, os outros precipitados constituem praias
marrom-claro finamente granulosas.] (F-XIV)

Conceito-chave V: Plantas/animais (células, órgãos) são construções.

... a  parede das células... (P-VI)

... a escultura da parede [celular]... (P-VI)

... estruturas caulinares e radiculares... (P-XXI)
[la tête du poil] Elle comporte deux étages cellulaires.
[(a cabeça do pêlo) Ela comporta dois andares celulares.]
(F-XVI)

... alveoli du toit du poumon...
[... alvéolos do telhado do pulmão...) (F-XVI)
Chez les semilimaces apomorphes et les limaces, les lobes du
manteau fusionnent au dessus de la coquille, formant ainsi



 

le toit du sac coquillier dont le plancher est le plafond du pou-
mon (...) la coquille a une surface  plus petite que celle du sac
coquillier...
[Nos semi-limacídeos apomorfos e nos limacídeos, os lobos do
manteau se fundem acima da concha, formando assim o telhado
do recipiente cujo chão é o teto do pulmão (...) a concha tem
uma superfície menor do que a do recipiente...] (F-XVI)
 II faut noter que la membrane lipidique n' est pas le support ar-
chitectural de la cellule.

[É necessário observar que a membrana lipídica não é o suporte
arquitetônico da célula.] (F-VII)

Conceito-chave VI: Plantas (ou folhas)/ animais são objetos na forma.

Crescem nos costões rochosos (...) formando  pequenas almofa-
das... (P-XIII)
Estes resultados parecem concordar com vários autores que
acham que a periodicidade fotossintética é controlada por um
"relógio biológico", isto é, endogenamente... (P-XI)
... um arranjo de células... (P-XV)
... a presença de um  filme oleaginoso sobre a água... (P-XVII)
Tal atividade é então restrita a células meristemáticas dispostas
num manto que se expande numa superfície relativamente

grande.
... folhas mais velhas se tornaram  pregueadas... (P-XXII)
Os frutos de Anemopaegma (...) são secos, deiscentes, de tipo
cápsula, contendo numerosas sementes aladas... (P-XXIV)
... une poche stomachale...
[... um bolso estomacal...] (F-XXI)
... enveloppe  plastidiale interne...
[... envelope plastidial interno...] (F-XIX)
... tissu glandulaire...
[... tecido glandular...] (F-XIV)

Conceito-chave VII: Fenômenos naturais são seres vivos (homens ou
animais).

... as sementes ficam impedidas de serem levadas à distância
pelo vento. (P-XXIV)
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... ventos contínuos que agitaram em muito toda água da baía de
Santos... (P-V)
Em janeiro de 1979, foi avistada, primeiramente na baía de
Santos, uma mancha escura que caminhava em direção à baía
de São Vicente (...). Essas manchas  foram então se deslocando
em direção à sua entrada e daí para o NE, em frente às praias de
Guarujá, onde o material se depositava na areia das praias dando
a muitos a impressão de manchas de óleo. (P-V)

Conceito-chave VIII: Objetos/produtos são seres vivos.
Alguns exemplos bastam para ilustrar tal conceito:
Foi possível observar, neste trabalho, que o machado realizou a
operação de abate a custos mais baixos, enquanto que a foice
obteve mais sucesso no desgalhamento. (P-IV)
... o malathion inibe a succinase in vitro (...) durante estágios
avançados de envenenamento em baratas... (P-III)
... efeitos estimulante s dos inseticidas... (P-III)

O levantamento das metáforas no corpus leva a tecer con-
clusões:

1)  De cunho geral. A manifestação lingüística da metáfora no
discurso científico primário corrobora a hipótese segundo a qual a
linguagem, como não poderia deixar de ser, manifesta a subjetividade
que lhe é inerente, entendendo-se subjetividade como a expressão de
um ser comunitário que recebe influências do seu grupo social e que
necessita se adaptar às exigências desse grupo, isto é, à formação dis-
cursiva a que ele pertence, para que suas pesquisas sejam aceitas e
válidas; é nessa medida que a ciência e, como decorrência, o artigo
científico, obedece a critérios convencionais e regras preestabelecidas.

Assim, se se aceita a existência da metáfora, não se pode deixar
de considerá-la como presente também na ciência, revelando, de forma
subjacente, o cientista-enunciador (veja-se sobretudo o conceito
'Plantas e animais são objetos na forma') que, a todo instante, parece
se esconder por detrás de uma linguagem convencional, ilusoriamente
imparcial e objetiva, expressão do conceito vigente de imparcialidade
e objetividade na ciência. É a dialética ausência/presença do autor
(cientista e enunciador) que se faz sentir no discurso através da varia-
ção do mais para o menos convencional no eixo das metáforas lin-
güísticas.
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2)  De cunho contrastivo. Percebe-se que:
A)  os conceitos metafóricos subjacentes são realmente os mes-

mos nas duas comunidades científicas em questão, embora — e isso
talvez se deva às limitações do corpus analisado — se percebam ten-
dências ou preferências de uma língua por um determinado conceito
mais do que por outro; é possivelmente o caso do conceito: 'plan-
tas/animais são acidentes geográficos', mais encontrado no corpus
francês. Entretanto, como minha preocupação não é a quantidade,
preferi não continuar a comparação nesses termos e prosseguir afir-
mando a semelhança conceitual;

B)  sem dívida alguma, como aponta Kocourek (1982), é evi-
dente o calque terminológico de certos termos metafóricos do voca-
bulário técnico e científico de uma língua sobre a outra. É o caso dos
termos da especialidade que guardam a mesma base conceitual:
"dégénérescence plastidiale" / "degenerescência plastidial"; "peso
fresco" / "poids frais"; "peso seco"/"poids sec" (sinestesias fre-
qüentes); "périphérie"/"periferia"; "lipides"/"lipídios"; "globules"
 / "glóbulos" etc.; para não citar os nomes de grupos de plantas, por
exemplo, que se formam a partir do nome do seu primeiro estudioso
(ex.: o grupo Velloziaceae Nanuzae recebe o nome daquela que primeiro
o estudou: Nanuza Luiza de Menezes — cf. P-XX) e que se mantém em
todas as línguas.

É evidente também a repetição na forma de expressão do con-
ceito de antropomorfia em ambas as línguas:

A)  a freqüente utilização dos termos que designam as partes do
corpo humano para descrever vegetais, animais, células (tête/cabeça;
bras/braço; corps/corpo;  pied/pé; etc.);

B)  a freqüente utilização de termos usados normalmente para
definir sentimentos, atitudes, reações próprias do ser humano na aná-
lise dos vegetais e animais ("adaptabilité" (F-VII)/"adaptação"
(P-XXI); "comportement" (F-XXV)/"comportamento" (P-XXII);
"activité" (F-VII)/"ativi dade" (P-XXII);

C)  o mesmo ocorre com os termos utilizados nas duas línguas
para caracterizar a organização social humana: "cellules compagnes"
(F-XIV)/"células companheiras" (P-XXII); "isolement complet"
(F-XIII)/[flores] "solitárias" (P-XX); "cellule-mère" (F-XIX)/"cé-
lula mãe" (P-XXI); "famille" (F-XXIV)/"família"/(P-XX);

D)  as mesmas expressões usadas na área do desenvolvimento
humano são utilizadas para se referir às plantas e aos animais e isso
ocorre, mais uma vez, nas duas línguas: "jeune" (F-XIII)/"jovem"
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(P-XVIII); "... les stades les plus précoces de leur formation/de leur 
évolution" (F-XIII)/("... estágios avançados de desenvolvimento...";
"... fases iniciais do crescimento..."; "estág ios finais" (P-VIII);
"mature" (F-XIX)/"madu ras" (P-XI).

Embora a maioria das expressões de uma língua possam ser, sem
dificuldade alguma, transpostas para a outra língua (tradução literal),
percebe-se que, algumas vezes, o mesmo conceito metafórico se ex-

pressa de forma diversa numa e noutra línguas, ou seja, o mesmo con-
ceito sugere à comunidade científica analogias entre objetos diferen-
tes, cuja função e aparência, no entanto, podem ser as mesmas. Senão
vejamos: "Le reticulum endoplasmique (...) s' organise en nappes..."
(F-XII): o cientista brasileiro diria, de preferência, 'lençóis' em vez de
'toalhas', como sugere o termo francês "nappes"; 'habitantes', em
lugar de 'residentes' (cf. "résidents" — F-XXII); 'manto' ou 'capa',
em lugar de 'sobretudo' ("manteau"); provavelmente 'comunidade de
células' em lugar de 'agregados' (cf. francês: "agrégats"); 'velhas'
ou 'senescentes' em lugar de 'idosas' (francês: "cellules âgées" —
F-XIX).

Tais semelhanças podem constituir apoio imprescindível para a
pedagogia do francês, uma vez que, na maioria das vezes, não exige,
da parte do aluno-leitor, a formação de novos conceitos, mas a sim-

ples ativação dos conceitos e termos vigindo convencionalmente na
ciência. É evidente que isso não ocorre na linguagem coloquial, em
que os conceitos analógicos variam de uma língua para outra (cf. Co-
racini, 1988).

Resta ainda concluir que a oposição literal/metafórico perde sua
razão de ser por dois motivos: a) não é possível determinar a priori,
sem consideração da comunidade interpretativa, se um enunciado é
metafórico ou literal; e b) (principal argumento) literal e metafórico
são conceitos construídos no seio de uma teoria logocêntrica, de tra-
dição ocidental, marcada totalmente pelo esquecimento do processo
de invenção, e pela busca incessante da manutenção do 'puro', 'es-
sencial', 'estável', 'permanente', em oposição a tudo o que for 'des-
vio', 'marginal', 'instável', 'secundário'. Afinal, segundo Derrida
(1967) tudo o que denominamos hoje literal foi, no início, metafórico,

criação do homem; a linguagem é, pois, em si mesma metafórica: modo
de expressão da visão subjetiva do Universo.
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55

A HETEROGENEIDADE COMO RECURSOA HETEROGENEIDADE COMO RECURSOARGUMENTATIVOARGUMENTATIVO

O sujeito não é, ele se faz e se desfaz
numa topologia complexa em que
se incluem o outro e seu discurso.

 J. Kristeva

A partir das idéias lançadas por Bakhtin, vem sendo questiona-

do, nos estudos lingüísticos, o pressuposto básico, segundo o qual cadatexto e, melhor ainda, cada enunciado teria um único autor (ou um
grupo determinado de autores, no caso de co-autoria).

É bastante pertinente a observação de Duchet em Vigner (1979;
p. 63) a esse respeito: "Não há textos 'puros'. Eles só existem em re-
lação com outros textos anteriormente produzidos, em conformidade
ou em oposição a um esquema textual preexistente..." (trad. minha).

Aliás, tal esquema preexistente constitui, no dizer de Vigner,
uma forma que o autor encontra de tornar seu texto legível e sobretudo
aceitável. Legível, porque todo texto, ao se relacionar com textos
anteriores, pelas regras padronizadas (consenso social, aspecto con-
vencional), traz consigo fragmentos de sentido já conhecidos do lei-
tor. Aceitável porque, coincidindo, ao menos parcialmente, com os
'esquemas' conceitualizados pelo leitor e socialmente aceitos, a orga-
nização textual pode, sem dúvida alguma, facilitar o processo de lei-
tura e servir de base para a postura crítica do leitor. Desse modo,
acredito poder afirmar que o respeito ao padrão discursivo, comparti-
lhado pelos membros de uma comunidade (neste caso, científica),
funciona como uma estratégia a serviço da intenção de persuadir.
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Assim, todo e qualquer texto resulta da leitura de outros textos-
leitura da sociedade, do momento histórico, de outras obras (corpus
literário anterior) que o escritor ou falante incorpora à sua ou a elas se
opõe. Quantas obras não se criam para contestar a escritura precedente?
Ou ainda, quantas não desejam engrossar as fileiras de uma determinada
'escola literária ou científica'? Poder-se-ia, então, dizer que um texto
qualquer resulta do entrecruzamento de uma série de outros textos, de
outros 'autores', outros indivíduos, diferentes grupos ideológicos,
enfim, de diferentes discursos. Nessa linha de pensamento, não me
parece fora de propósito afirmar que, na medida em que considero o ato de

ler como 'um ato de produzir textos', 'outros' textos se acrescentam ao
texto 1 produzido pelo enunciador 1 que, por sua vez, constitui um
'intertexto', termo usado p or Barthes (1972).

No discurso científico primário, que interessa mais diretamente a este
trabalho, coexistem, como aliás em todo discurso, as vozes das instâncias
enunciativas: a do sujeito da comunicação (SCo) e a do sujeito da
interpretação (Si), seres reais que correspondem, no caso em questão, ao
próprio pesquisador e ao leitor (outro cientista); a do sujeito-enunciador
(SE) ou locutor (L) 1 e a do sujeito-destinatário (SD) criados no momento
mesmo do ato de linguagem (cf. Charandeau, 1983): aquele desejando
mostrar a este a sua competência e conhecimentos, e este aparecendo, na
imagem criada pelo próprio texto (dizer escrito). como alguém inteligente,
exigente, que raciocina e conhece os padrões e os procedimentos
científicos. E mais do que em qualquer outro discurso, as vozes de
outros pesquisadores se fazem ouvir de modo explícito
(heterogeneidade mostrada, no dizer de Authier-Revuz, 1982).

Distinguirei, aqui, com base em Authier-Revuz (1982) e Koch
(1986), dois tipos de heterogeneidade: a) no seu sentido amplo, a he-
terogeneidade é sempre implícita ou constitutiva; e b) no seu sentido
estrito, pode ocorrer explícita ou implicitamente.

No primeiro caso, a heterogeneidade se resumiria na presença do
outro na constituição mesma do discurso e, por conseguinte, do texto,
uma vez que a produção do sentido é inteiramente condicionada pela
alteridade (Guimarães, 1986).

Tomando como ponto de partida esse conceito genérico de hete-  

1. SE corresponde aproximadamente ao locutor no dizer de Ducrot: aquele que assume, no texto, a

responsabilidade do que é dito. Aos enunciadores correspondem as várias vozes que, de umaforma ou de outra, se fazem presentes no texto.
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rogeneidade enquanto fenômeno inerente à construção do sentido
(produção e interpretação), poder-se-ia dizer que o outro se manifesta
ao menos em três dimensões:

1) o outro-1: oriundo das relações entre os indivíduos, compo-
nente sociocultural responsável pelos conceitos partilhados, pelos pa-
drões institucionalizados, pelo consenso estabelecido na e pela prática
social. Esse 'outro' interfere sobremaneira nas práticas discursivas e
na própria formação das instâncias enunciativas, através das expe-
riências de vida e dos conceitos que partilham enquanto membros de

uma comunidade;
2) o outro-2 (interlocutor): enquanto constitutivo do próprio ato

de linguagem que, afinal, resulta da relação efetiva de quatro sujeitos
(cf. acima): SCo, Si, SE, SD. Assim, o SCo, por um mecanismo que
Pêcheux denomina 'antecipação', imagina (a partir de experiências
prévias) o Si, suas expectativas, gostos e representações e estabelece
com ele uma espécie de contrato que provém do quadro situacional
em que se encontram. Resulta desse olhar avaliativo (cf. Charaudeau,
1983) e dos objetivos de comunicação, a criação de um SD e de um
SE. Dessa relação de interlocução dependem as estratégias discursi-
vas utilizadas: por exemplo, SE incorpora ao seu falar as representa-
ções que imagina serem as de seu interlocutor, para atingi-lo com
mais propriedade e eficácia. A presença, pois, do outro — SD e Si

(responsável, num momento posterior, pela reconstrução do sentido,

através do 'dizer' e das imagens psicossociais que traz consigo) — é
condição sine qua non para a própria produção do discurso;

3) o outro-3: englobando aqui as demais produções no interior
de certo universo discursivo ou entre universos discursivos diferentes
com os quais se relaciona por semelhança nas propriedades que os
constituem, ou dos quais se distancia, no desejo intencional de criticar
ou destruir seus argumentos. Koch (1986; p. 40), citando Pêcheux,
afirma:

Assim, tal discurso envia a tal outro frente ao qual é uma res-
posta direta ou indireta, ou do qual ele "orquestra" os termos
principais ou cujos argumentos destrói. Assim é que o processo
discursivo não tem de direito um início, o discurso se estabelece
sempre sobre um discurso prévio.

No discurso científico, a intertextualidade implícita, no seu sen-
tido amplo, poderia se resumir na seguinte frase de Vigner (1979;



 

p. 115, nota 1): "O texto atual, aquele que se lê, assume também sua
significação com relação ao arquidiscurso que constitui a soma de todos os
discursos produzidos sobre um dado problema".

Tal observação vem, aliás, ao encontro do conceito socialmente
vigente de ciência e cientificidade, no sentido de que: a) todo saber é
(como parecem crer os cientistas) prolongamento de certos conhecimentos
e abertura para outros; e b) é preciso dar a conhecer as fontes do próprio
conhecimento.

Desse modo, aceitar o outro na construção do discurso científico é

aceitar a existência da intersubjetividade (subjetividade partilhada) comocomponente integrante da atividade de produção e de interpretação do
discurso. É aceitar, na própria linguagem, a presença do convencional,
resultante das relações e contratos sociais. Conclui-se daí que nenhum
texto seria obra de um único indivíduo, mas do entrelaçamento de
experiências e ideologias que pressupõem a presença ativa e efetiva do
outro.

 No seu sentido estrito, a heterogeneidade (neste caso, mostrada) se
manifesta, no discurso científico primário, principalmente em nível explícito,
através de citações e referências a outros pesquisadores (vários
enunciadores, no dizer de Ducrot; doravante L') (ver item I abaixo);
entretanto, a intertextualidade implícita (ou polifonia para Ducrot, 1984)
trazendo o outro pelo dizer, desempenha, também, importante papel (ver
item II abaixo).

I — A heterogeneidade explícitaI — A heterogeneidade explícita
Focalizarei, num primeiro momento, a heterogeneidade explici-

tamente mostrada: a) em nível das operações discursivas, isto é, em nível
do encadeamento retórico-lógico; e b) do ponto de vista de sua
manifestação formal.

1)  Do ponto de vista do encadeamento das idéias:
As referências explícitas no seu sentido estrito são utilizadas com

objetivos claramente perceptíveis no encadeamento discursivo:

A) Para  justificar o tema da pesquisa. Geralmente no início do ar tigo, o s
dados bibliográficos e comentários sobre outras pesquisas objetivam
mostrar a relevância do trabalho em questão, seja porque as pesquisas
realizadas sobre o tema são insuficientes (cf. exemplo adiante), seja

porque as pesquisas anteriores consideraram, sob outro aspecto, o objeto da
pesquisa atual, seja ainda porque permitem definir melhor o próprio
objeto de estudos.  L mostra, então, que a
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Presente pesquisa vem preencher lacunas e, portanto, é relevante para
o desenvolvimento do conhecimento científico. Apenas alguns
exemplos:

A freqüente ocorrência de queimadas (...) é, sem dúvida alguma,
um dos aspectos mais característicos. Embora este aspecto seja,
quase sempre, realçado pelos autores, pesquisas experimentais
ou observações sistemáticas sobre o papel ecológico do fogo no
cerrado são bem pouco numerosas. (P-XXIV)

O trabalho tem por objetivo comparar e complementar a descri-ção dos diferentes aspectos da propagação pouco analisados por
autores que trabalham sobre o assunto, como Jackson (1960),
Rivals (1960) e Chawdhry (1974). (P-XXI)

A família Velloziaceae tem sido muito pouco estudada sob o
ponto de vista embriológico (Stenar, 1925; Dutt, 1970; Mene-
zes, 1976) e de aspectos morfológicos do desenvolvimento de
suas sementes (Boyd, 1932; Ayensu, 1973). (P-XXV)

B) Para  justificar o método e a técnica utilizados. Subjaz a este em-
prego a idéia segundo a qual se outros cientistas já fizeram uso dos
mesmos procedimentos metodológicos e obtiveram êxito, então nada
mais normal e inteligente do que aplicá-los novamente. Recorre a um
conceito partilhado por uma comunidade e, por isso mesmo, constitui

uma estratégia de conquista e persuasão. Ei s alguns exemplos:

O material e alguns dos métodos empregados foram descritos em
trabalhos anteriores (Estelita-Teixeira, 1977; Estelita-Teixeira,
1979). (P-VI)
 Nous avons choisi ( ...) technique utilisée par Lensi et Chamalet 
(1982).
[Nós escolhemos (...) técnica utilizada por Lensi e Chamalet

(1982).] (F-IV)
 Les greffes ont éte réalisées selon la technique décrite par 
Charlemagne et Houillon (1968).
[Os transplantes foram realizados segundo a técnica descrita por

Charlemagne e Houillon (1968).] (F-III)

A referência a métodos usados em pesquisas anteriores por ele
mesmo e por outros permite ao autor economizar espaço (por exigên-
cias da revista), liberando-o de explicitações que, de outro modo, se

151



 

fariam necessárias. No caso de o método não ser conhecido do leitor,
a referência parece indicar a necessidade de outras leituras.

C) Para confirmar as próprias observações, resultados e conclusões.
Subjacente a este procedimento, o sujeito-enunciador (L) busca res-
paldo para as suas asserções baseado no seguinte princípio: se outros
observaram elementos semelhantes, em seres da mesma espécie, obti-
veram os mesmos resultados ou chegaram a conclusões aproximadas,
então as observações e conclusões de  L são dignas de crédito: é o re-
curso ao argumento por autoridade (cf. Ducrot, 1984). É o que se ve-

rifica nos seguintes exemplos:

Eglington & Hamilton (1963) fizeram as seguintes generaliza-
ções (...). Mais tarde, Douglas e Eglington (1966) estabeleceram
que o centro de distribuição (...), com o que concordam perfei-
tamente os dados do presente trabalho. (P-XXIII)

Os resultados obtidos com inseticidas organofosforados, apro-
ximadamente concordam com os relatados para outros insetos.
Assim, Harvey e Brown (3) também observaram grande au-
mento no consumo de oxigênio de Blatella germanica (...) e
Lord (7) relatou efeito semelhante do parathion para 'Tribolium
castaneum' (...). Ouye et al. (11) estudaram o efeito de mala-
thion (...) em Musca domestica, observando também um au-
mento no consumo de oxigênio... (P-III)

 De telles figures ont éte remarquées  par Eymé (1976), P. Cou-
lomb (1968) et des auteurs qu' il cite...
[Tais figuras foram observadas por Eymé (1976), P. Coulomb
(1968) e autores que ele cita...] (F-XIV)

ce qui confirme les observations récentes (10) sur...
[... o que confirma as observações recentes (10) sobre...]

(F-XVII)
 Il y a donc là une analogie  frappante avec les "coated vesicles"
vues par Bonnet et Newcomb (1966) dans les poils absorbants
en cours de croissance.
[Há, portanto, aí, uma analogia surpreendente com as "coated

vesicles" vistas por Bonnet e Newcomb (1966) nos pêlos absor-
ventes em crescimento.] (F-XIV)

Menos freqüente, porém não sem interesse, é o uso de referên-
cias ao 'outro' (outros autores) para justificar uma hipótese que não
foi plenamente corroborada pelos dados da pesquisa em questão:



 

Este colapso deve-se à depleção (...) que não foi constatada sa-
tisfatoriamente no presente trabalho, mas foi verificada com
bons resultados por Thoday (1926), Thoday e Davey (1932) e
Davey (1946). (P-VI)

D) Para discutir sobre a bibliografia lida e/ou se opor a ela, justifi-
cando tal oposição — como é próprio do discurso científico — com o
intuito de, mais uma vez, valorizar a própria pesquisa (argumentos e
dados resultantes).

Contudo, os nossos resultados discordam das observações de
Mazliack (1968), referentes... (P-XXIII)
Outro aspecto é o hábito arborescente de algumas espécies bra-
sileiras, que Warming (1983) considera como sendo comparável
aos fetos principalmente do gênero Dicksonia. Segundo Boyd
(...) (1932), Schultze corrobora com essa idéia de Warming (...).
Embora a tendência seja considerar o hábito arbóreo em Mono-
cotiledônea uma situação evoluída (Cronquist, 1968), com a
aquisição de (...), em Velloziaceae o hábito parece representar
uma situação primitiva. Por outro lado, Lowe (1962), conside-
rando o número de caracteres ancestrais presentes em Vellozia-
ceae, classifica-a como família que apresenta o menor índice de
aspectos evoluídos dentre as Monocotiledôneas. (P-XXV)

Elles ont été signalées par Wrischer (1962) qui les assimile au
"Zelkomponente A" de Sitte (1958) et aux particules que Gene-
vès et coll. (1958) rapprochent des lysosomes. Néanmoins nous
ne pouvons, comme ces derniers auteurs et comme Matile et 
 Moore (1968), établir de rapport entre ces organites, qui selon
eux sont des lysosomes, et les vacuoles.

[Elas foram assinaladas por Wrischer (1962) que as assimilou ao
'Zelkomponente A" de Sitte (1958) e às partículas que Genevès
e col. (1958) aproximam dos lisosomas. No entanto, não pode-
mos, como esses últimos autores e como Matile e Moore (1968),
estabelecer relação entre esses organitos que segundo eles são
lisosomas, e os vacúolos.] (F-XIV)

Wrischer (1962) n' a pas mis l' accent sur un point qui nous pa-
rati - fondamental: les cellules prolongées par un poil ont une
structure très différente de celles qui ne le sont pas.
[Wrischer (1962) não enfatizou um ponto que nos parece fun-
damental: as células prolongadas por um pêlo têm uma estrutura
muito diferente das demais.] (F-XIV)
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É importante observar a presença de operadores ("Por outro la-
do"; "Embora"; "Néanmoins") que vêm corroborar a oposição que já
se manifesta em nível semântico (cf. termos grifados).

2)  Do ponto de vista formal:
Até aqui considerei a heterogeneidade mostrada funcionando

como recurso comunicativo, em função, portanto, da situação interlo-
cutiva que determina, em última instância, o tipo de discurso e dos
atos perlocucionais realizados, sem levar em conta o modo como es-  

sas referências se apresentam em nível textual. A sua forma de apari-
ção no texto não é, no entanto, irrelevante: ela tem como efeito um
maior ou menor engajamento de  L com relação a sua asserção, que
coincide, mais ou menos intensamente, com a asserção do(s) outro(s)
cientista(s) (L'). Pela forma como surge no texto a heterogeniedade, o
leitor interpretará o grau de distanciamento do SE (L) com relação aos
seus enunciados.

Vejamos alguns casos:
A)  Referências entre parênteses. Nome do autor, seguido do ano ou
apenas o número entre parênteses correspondente às referências bi-
bliográficas elencadas no final do texto:

Embora a propagação de Oxalis latifolia através de bulbos não
possua muitas diferenças da propagação em outras regiões de
distribuição estudadas (Jackson, 1960; Rivals, 1960; Chawdhry,
1974), deve-se ressaltar... (P-XXI)

A espécie em questão apresenta características de planta de sol
(Lieth, 1960; Walter, 1960). (P-XXII)

... os produtos químicos mais atuantes conseguem apenas retar-
dar o seu crescimento (Rivals, 1960; Jackson, 1962). ( P-XXI)

Em francês, ocorre exatamente do mesmo modo. Apenas um
exemplo:

Ce paramètre peut, en effet, influencer directement la minérali-
sation en modifiant l'activité de la microflore tellurique (Balic-
ka, 1969) ou avoir un effet sur la disponibilité des substances

toxiques pour les plantes en modifiant le phénomène d' adsorp-tion-désorption (Weber, 1970; Adams et alii, 1971).

[Esse parâmetro pode, de fato, influenciar diretamente a minera-
lização modificando a atividade da microflora telúrica (Balicka,
1969) ou causar um efeito sobre a disponibilidad e das substân-  
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cias tóxicas para as plantas modificando o fenômeno de adsorção-
dessorção (Weber, 1970; Adams et alii, 1971).] (F-VIII)

Por este procedimento,  L assume inteiramente o que asserta, in-
corporando, ao seu, o discurso daquele que, citado entre parênteses,
vem corroborar e tornar digna de crédito a sua asserção; de tal forma
que o pensar de ambos (observações, resultados, conclusões) coincida
plenamente.

B)  Discurso relatado: referências nominais nos próprios enuncia-dos. Neste caso,  L se distancia de  L' (outro(s) enunciador(es)), que
assume a asserção que  L lhe imputa. Essa asserção, no entanto, pres-
supõe um trabalho de reformulação interior, de síntese e de seleção,
da parte do sujeito da comunicação, que, afinal, transforma o dizer do
outro, colocando-o a serviço do próprio objetivo, da nova situação de
interação comunicativa. Na verdade, mesmo o discurso relatado pro-
priamente dito, ao retomar as próprias palavras do enunciador (E) da
situação inicial, não escapa à manipulação, à transformação em pro-
veito das intenções que subjazem à nova situação enunciativa. Como
lembra Foucault (1971; p. 27), trata-se de uma 'repetição masca-
rada': dizendo o já dito, em outro contexto, constrói-se paradoxal-
mente o novo.

Dois exemplos da citação literal extraídos do corpus:

Otto (1940) afirma que "Bauhinia candicans Benth, tiene en
común esta su acción lipoglucemiante con todas las distintas
 Bauhinias del continente lantino-americano" . (P-XXIII)
C' est donc par un mécanisme actif de régulation que les con-
centrations des constituants, inorganiques (...) sont (...) ac-
crues jusqu' à atteindre une valeur qui "s' oppose aux mouve-
ments d' eau entre cellules et milieu intérieur, qui résulteraient 
des variations de concentration de ce dernier" (Duchâteau et 
Florkin, 1956).

[É, portanto, por um mecanismo ativo de regulação que as con-
centrações dos constituintes, inorgânicos (...) são (...) aumenta-
das até atingirem um valor que "se opõe aos movimentos de
água entre células e meio interior, que resultariam das variações

de concentração deste" (Duchâteau e Florkin, 1956).] (Citaçãoliteral de trabalho anterior do próprio autor.) (F-XX)

Desse modo, se  L se serve de  L' — seja para discutir e, assim,
melhor fundamentar os próprios argumentos, seja simplesmente para
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mostrar ao leitor que não está só no que afirma, e que, portanto, suas
asserções são dignas de crédito; seja ainda para mostrar que está a par
das pesquisas recentes do seu campo de estudo, distanciando-se mais
ou menos das asserções que enuncia, conforme discorde ou concorde
com elas — podemos afirmar que tal recurso serve à subjetividade da
enunciação, uma vez que está a serviço da argumentatividade discur-
siva. É certo que, na situação inerente ao discurso científico de tipo
primário, as referências bibliográficas, inseridas no texto e/ou elenca-
das no final, constituem uma exigência da comunidade científica e seu

uso, portanto, se insere na série de convenções ditas científicas; talfato, entretanto, não invalida o aspecto subjetivo acima referido; a
convenção, enquanto contrato social, funciona no discurso como uma es-
tratégia a serviço da argumentação. Assim, posso me servir de uma
convenção para melhor atingir meu interlocutor que, se de fato for
cientista, partilha do conceito segundo o qual a ciência não é puro ato
de criação individual, mas resulta das pesquisas, reflexões e teorias
anteriores; e se for leigo, deixar-se-á impressionar pelos conheci-
mentos do pesquisador. Seja como for, o objetivo perlocucionário de
persuasão parece atingido.

Duas são as formas de manifestação do relato que obtivemos no
levantamento do corpus:

Referências nominaisReferências nominais (o nome do outro-3 se apresenta como sujeito
da oração):

 Eames e MacDaniels(1974) referem-se às variações que a epi-
derme de uma raiz pode sofrer de acordo com as condições do
meio (...) a sua diferenciação é bastante irregular quanto à lo-
calização ao longo da raiz e não obedece o sentido acrópeto
característico, citado por Esau.  A mesma autora ressalta que...
(P-VI)

O autor considerou (...). O autor não comparoua espécie por
ele descrita com (...); o autor comparou a espécie (...) com (...)
e concluiu que (...) O autor (...) propõe (...). Moldenke(1969)
comentou a posição tomada por  Beauverd (1908) (...) Golu-

bic (1970) que observou que (...)  Joly (1957) apresenta uma
descrição de zonação... (P-XVI)

 Harvey e Brow (3), comparando os efeitos de vários tipos de
compostos (...), observaram que (...) e sugeriram que o aumento
na respiração, provavelmente, estaria relacionado com (...). Ouye
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et al. (11) relaciona ndo (...) com (...) observa ram (...). Os
mesmos autores sugeriram (...) que, direta ou indiretamente re-
sultaria num súbito aumento no consumo de oxigênio. (P-III)
 Rachid-Edwards (1956) descreve (...) que serviram para...
(P-XXIV)

Segundo Boyd (1932), Schultze corrobora com essa idéia de
Warming... (P-XXV)
 De acordo com Eglington (1961)... (P-XXV)
Para Hulburt (9),... (P-V)

Já Fukami relatou que... (P-III)Cognetti (1957) avait décrit une nouvelle espèce...
[Cognetti (1957) havia descrito uma nova espécie...] (F-VI)
 Ben-Eliahu (1977) présente un tableau...
[Ben-Eliahu (1977) apresenta um quadro...] (F-VI)
Ceci est en accord avec les conclusions de Schnepf (1964a)
pour qui (...) est...
[Isso está de acordo com as conclusões de Schnepf (1964a) para
quem (...) (F-XIV)

supposé par Bennet (1956).
[... suposto por Bennet (1956).] (F-XV)
 Bergeron et Droz (1968) conseillent...
[Bergeron e Droz (1968) aconselham...] (F-XV)

Cole (1940) a calculé (...) il a également abordé...[Cole (1940) calculou (...) ele também abordou...] (F-XVIII)
 Daguerre de Mureaux considère que...
[Daguerre de Mureaux considera que...] (F-V)
 De telles figures ont été remarquées par Eymé (1967)...
[Tais figuras foram observadas por Eymé (1967)...] (F-III)
... a été mis en évidence  par...
[... foi enfatizado por...] (F-III)
... les résultats obtenus par...
[... os resultados obtidos por...] (F-IV)

É interessante notar que as referências nominais introduzem verbos de
relato ou formas nominais que, afinal, manifestam a atitude mais ou
menos distante de  L, com relação ao texto relatado, ao mesmo tempo

em que revelam o ato interpretativo (intelectual) e, portanto, subjetivo
do mesmo locutor (embora pareçam designar operações ou atitudes de
 L'). Assim, ao dizer 'X observou, comparou...', 'Y a mis en éviden-
ce... a calculé... a abordé...', L se distancia das próprias palavras,
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no desejo (ou na contingência) de expressar fidelidade às asserções
dos enunciadores introduzidos no discurso (L'), designando-o como o
'lugar' onde ocorre o processo. Sabe-se, entretanto, que tal processo
foi inferido ou interpretado (cf. Gauvenet, 1976) a partir das leituras
do autor (SCo) relatadas por  L no texto. Tal recurso provoca, no in-
terlocutor, uma reação de concordância, crença plena nas asserções
feitas. Distanciando-se totalmente das asserções que imputa a  L',
 L não deixa margem a dúvidas (recurso por autoridade). Tal impres-
são de 'objetividade' é refor çada pelos recursos: a) uso exclusivo da

pessoa; e b) uso freqüente dos tempos do passado, tanto em portu-
guês quanto em francês. Algumas vezes,  L marca o seu distancia-
mento da asserção relatada, descomprometendo-se e engajando ple-
namente o outro-3, através do futuro do pretérito (FP) atribuído ao
verbo da asserção. Alguns exemplos:

Os mesmos autores sugeriram que (...) resultaria num súbito
aumento... (P-III)
Selon Zimmerman (1932), ces derniers contriburaient à...
[Segundo Zimmerman (1932), estes últimos contribuiriam pa-
ra...] (F-XIV)

entreraient (...) selon Roodyn (1962)...
[... entrariam (...) segundo Roodyn (1962)...] (F-XVI)
 Daguerre de Hureaux a estimé que (. ..) serait...

[Daguerre de Hureaux estimou que (...) seria...] (F-V)

Referências genéricasReferências genéricas (estas se caracterizam por não revelarem
com precisão a srcem efetiva do pensamento assertado, indefinindo
parcial ou totalmente  L'):

 Indefinição parcial de L' 

Aparece, geralmente, na voz ativa com pronome de quantidade inde-
finida:

Vários autores têm descrito... (P-V)
 Alguns autores descreveram ... (P-XV)

Quelques auteurs ont déjà étudié...[Alguns autores já estudaram...) (F-XXX)
Plusieurs auteurs ont également constaté...
[Vários autores também constataram...] (F-XVIII)
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Pode ocorrer na voz passiva:

Une hypothèse semblable a été proposée par plusieurs au-
teurs... [Hipótese semelhante foi proposta por vários autores...]
(F-XVIII)

Ocorre, com certa freqüência, que tais referências genéricas se tornem
ora mais, ora menos explícitas, por meio da citação entre parênteses,
do nome de alguns autores, dentre aqueles que descreveram ou estu-
daram tal ou qual fenômeno. Alguns exemplos apenas:

Embora alguns autores mantenham-na relacionada à Haimodo-
raceae (Seubet, 1847; Conquist, 1986; Autchin, 1973), outros
consideram (...) e outros ainda... (P-XXV)

... fenômeno  já citado em plantas submetidas a déficit hídrico
 por diversos autores (Onslow, 1916, in Owoseye e Sanford,
1972). (P-XXII)
... a été soulignée par de nombreux chercheurs dont Siek (...).
Plusieurs auteurs ont également constaté (...) (Bethe & Berger,
1931; Robertson, 1939; Cole, 1940; Burger, 1957; Glynn,
1968).

[... foi ressaltado por numerosos pesquisadores dentre os quais
Siek (...). Vários autores também constataram (...) (Bethe &
Berger, 1931; etc.] (F-XVIII)

Concluindo: o recurso à forma parcialmente indefinida do sujeito des-
compromete  L com relação: a) à asserção:  L transfere totalmente o
que asserta para um 'outro' genérico (vários autores; alguns autores
etc.), que passa a determinar não categoricamente através das citações
entre parênteses; e b) à lista de autores que  L declara não exaustiva
ou porque são inúmeros e o autor não considera relevante a citação de
todos, ou porque o autor desconhece os demais. Seja lá como for, a
subjetividade se faz implicitamente presente, ao menos na escolha dos
nomes relacionados nos parênteses.

 Ind efinição total de L' 

As formas  passivas (analíticas e sintéticas) que não explicitam o ver-
dadeiro agente do processo, mas sugerem o recurso ao outro-3 (de-
mais produções no interior de um certo universo discursivo), consti-
tuem exemplos claros de tal recurso. Alguns exe mplos:
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A HCB tem sido descrita especialmente no homem e em cobaias
(...). A transferência passiva da reação por células está bem es-
tabelecida, mas por anticorpos ainda é desconhecida. (P-VIII)

Drogas antimitóticas (...) têm sido usadas como instrumentos de
pesquisas para o estudo do papel dos microtúbulos.

Chez les espèces fortement hyper-régulatrices, il est connu
que...

[Em espécies fortemente hiper-reguladoras, é sabido que...]
(F-XVIII)

 Bien que les homards soient  parfois exposés dans leurs bioto-
 pes côtiers (...) leur régulation osmotique et ionique a été peu
étudiée, la plupart des résultats à ce sujet concernent par ail-
leurs H. americanus H. Milne Edwards.
[Embora as lagostas sejam às vezes expostas em seus meios
costeiros (...), sua regulação osmótica e iônica tem sido pouco
estudada, sendo que a maioria dos resultados obtidos dizem res-
peito a...] (F-XVIII)

É interessante notar que a voz passiva, além de 'camuflar' o agente do
processo, põe em evidência o objeto de estudo (sujeito da asserção) 2 
com o qual se faz o encadeamento argumentativo. Outro caso de inde-
finição total do sujeito: formas substantivas — relatos, pesquisas expe-
rimentais, literatura, menção (P); informations, étude, travaux précé-

dants (F) — que sugerem, pelo próprio conteúdo semântico, a presença
do 'outro':

São descritas na literatura a interação de alguns inseticidas com
várias enzimas relacionadas com a respiração celular, mas não
há dados conclusivos sobre o assunto. (P-III)   
Embora este aspecto seja, quase sempre, realçado pelos autores,
 pesquisas experimentais ou observações sistemáticas sobre o
papel ecológico do fogo (...) são bem pouco numerosas. War-
ming (1908) relata (...). Rachid-Edwards (1956) descreve...
(P-XXIV)

No gênero Bauhinia, a quercetina ocorre, provavelmente com
alta freqüência, haja vista os relatos de sua presença em várias
espécies. (P-XXIII)

2. Heslot (1983; p. 134) chega a unia constatação semelhante: "O discurso do corpo do
texto é amplamente um discurso sobre as coisas, onde um Ele não-humano é sujeito de
estado ou de processo" . (trad. minha)
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Chez le homard, peu de travaux ont été menés sur ce domai-
ne...
[Poucos trabalhos foram realizados sobre a lagosta com relação
a esse aspecto...] (F-XVIII)
Quelques recherches ont porté sur la méiose (Guillemins,
1980a).

[Algumas pesquisas trataram da meiose (Guillemins, 1980a).]
(F-III)

ce qui confirme des observations récentes (10) sur l'srcine

reticulaire de ces tubules.
[... o que confirma observações recentes (10) sobre a srcem re-
ticular desses túbulos.] (F-XVII)

Tal como ocorre nos casos de indefinição parcial da alteridade, aqui
também, não raro se encontram exemplos de citação entre parênteses
de autores, sem que a lista dos possíveis enunciadores (L') sugeridos
nas formas passivas seja exaustiva, o que, mais uma vez, reduz a res-
ponsabilidade de  L com relação à literatura existente. A estrutura
textual obedeceria ao esquema: generalização (síntese), seguida de
especificação com comentários ou não:

A srcem desses florescimentos é atribuída a diversos fenôme-

nos, ou mesmo combinações de fenômenos. Riley (14) enfatiza
que (...). Para Hulburt (9), as grandes populações com denomi-
nação de diatomáceas podem ser atribuídas, pelo menos em
parte, à... (P-V)

Embora Boyd (1.c.) admita a possibilidade de (...) admite-se
este fato como... (Carlquist, 1961). (P-XXV)

 Les tubules du cytoplasme périnucléaire des cellules du trichome
de Phaseolus multiflorus (fig. 2) ont un aspect identique à ceux
qui ont été observés dans les cellules des glandes foliaires de
Phaseolus Vulgaris (6), (10) leur diamètre (...), ce qui confirme
des observations récentes (10) sur l'srcine réticulaire de ces
tubules...

[Os túbulos do citoplasma perinuclear das células do tricoma de

Phaseolus multiflorus (fig. 2) têm um aspecto idêntico àquelesque foram observados nas células das glandes foliares de Pha-
seolus Vulgaris (6), (10) seu diâmetro (...), o que confirma ob-
servações recentes (10) sobre a srcem reticular desses túbu-
los...] (F-XVII)
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Convém ressaltar o recurso às  formas passivas sintéticas (im-
pessoais) que se caracterizam pela ambigüidade ou imprecisão quanto
à srcem efetiva do pensamento. Por vezes, tem-se a impressão de que
se misturam, propositalmente, a 1á pessoa (autor) e a 3g pessoa
(enunciadores: outro-3), como podemos notar nos seguintes exemplos:

Quanto ao Machado, acredita-se que ele continua tendo suas
possibilidades, principalmente para aquelas regiões com abun-
dância de mão-de-obra pouco especializada e barata. (P-IV)

Sabe-se ainda que um ápice essencialmente vegetativo está...
(Esau, 1965; Fahan, 1974). (P-IV)

Chez les espèces fortement hyper-régulatrices, il est connu
que...
[Nas espécies fortemente hiper-reguladoras, sabe-se que...]
(F-XVIII)
il a (...) été montré que...
[Mostrou-se que...] (F-IV)

Outras vezes, a 1 9 pessoa, a 2g (outro-2 = leitor) e a 3g (outro-3) se
confundem para tornar o argumento inquestionável do tipo 'todo o
mundo sabe'; 'Sabe-se que'; 'É sabido que'; 'É fato comprovado que';
etc. O mesmo parece ocorrer, em francês, com o uso do pronome on,

cuja função éé  justamente a de incluir outros, distanciar SE daquiloque ele diz e envolver o outro-leitor (que participa do 'saber'), de
modo a tornar o seu argumento incontestável. Como se pode notar
pelos exemplos anteriores, a imprecisão própria das formas impes-
soais, quanto ao agente do processo, pode ser reduzida pelo contexto,
seja através de citações entre parênteses, seja através de referências
seguidas dos comentários de  L.

II — A II — A heterogeneidaheterogeneida de implícita (ou de implícita (ou polifonia)polifonia)
Considero como expressão de heterogeneidade implícita pro-

priamente dita as formas gramaticais e lexicais que, ao introduzirem o
enunciado A, deixam entrever a existência de enunciadores (L') res-
ponsáveis por sua enunciação; por outro lado, o enunciado A autoriza

 L a enunciar  B (cf. Ducrot, 1984). Assim,  L se distancia do  L' a res-peito da asserção, ao mesmo tempo em que a transforma em funda-
mento de suas conclusões.

É o caso bastante típico de certos operadores de oposição
(mas/mais) e de concessão: inclui-se aqui todas as unidades que per-
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mitem a  L admitir A (enunciado que remete a um fato ou conceito já
conhecido, portanto, a um discurso socialmente aceito), para justa-
mente se servir de A como argumento favorável a  B (ou ainda, res-
peitando A,  L fica autorizado a pronunciar  B). Podemos exemplificar
com enunciados do tipo 'mais Q que P' (ou: de preferência Q)/'plutôt 
Q que P'; "não apenas P mas Q'/'non seulement P, mais (aussi ou
 plutôt) Q' F12; 'embora P, Q' /'bien que P, Q'. Apenas um exemplo:

É óbvio que algumas das espécies referidas por Joly e que não

encontramos possam estar presentes na área em questão e ter
passado despercebidas neste levantamento (...)
Entretanto é mais lógico supor que as espécies não encontradas
realmente não estavam presentes na época dos respectivos le-
vantamentos ou eram muito raras. (P-XVII)

Apelando para o espírito lógico de SD (outro-2),  L admite co-
mo verdade a asserção A ("... algumas (...) levantamento ..."). Serve-
se dessa asserção para dar maior força argumentativa (no sentido de
obter a adesão de SD) a  B (= Q) que se opõe aparentemente a A (=
P); a expressão "É óbvio que..." apela para a lógica do interlocutor,
que, seguindo o raciocínio proposto, se vê induzido a aceitar a verdade
de  B (afinal, "... é mais lógico supor que..." B). 3 

Jogo semelhante é possível obter graças ao uso de operadorescomo 'embora/bien que':

Embora Dvorak et al. usando OA não tivessem detectado anti-
corpos durante o desenvolvimento de HCB, Askenase et al.
também verificaram que (...).

Os nossos resultados confirmam os descritos por Askenase et
al. ..." (P-XXVI)

Neste caso, parece evidente a orientação discursiva do operador
argumentativo 'embora':  L se serve da aparente contradição de
P ("... Dvorak et al. usando OA não tivessem detectado anticorpos
durante o desenvolvimento de HCB..."), para imprimir maior força
persuasiva a Q ("... Askenase et al. também verificaram que..."), o

que, por sua vez, vem reforçar os r esultados obtidos por  L.

3. Em francês, os operadores 'É óbvio... Entretanto' correspondem aproximadame nte a
'Certes... Mais' .
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O mesmo ocorre em francês com os articuladores de concessão:

Bien que la méthode employée en laboratoire (mesure de dé-
 placement par heure) soit différente de celle utilisée dans la
nature (enregistrement du nombre d' animaux actifs chague heure)
nous retrouvons des résultats comparables.

[Ainda que o método empregado em laboratório (medida de
deslocamento por hora) seja diferente daquele utilizado na natu-
reza (registro de hora em hora do número de animais ativos),

encontramos resultados comparáveis.] (F-I)

O fato de se levarem em conta opiniões e fatos contrários (que
se enunciam em P) — capazes até de invalidar o argumento que se
quer defender (Q) e, portanto, a conclusão a que se quer conduzir o
sujeito-destinatário — confere a Q maior força persuasiva: o interlo-
cutor fica sem argumento para opor.

Caráter polifônico semelhante se percebe nos enunciados em
que se estabelece uma simples oposição, mesmo que não se identifi-
que no texto o enunciador  L' a quem  L atribui ou julga poder atribuir
P. P, aliás, pode não existir senão na mente de SCo, que, ao fazer hi-
póteses sobre o raciocínio e o conhecimento de Si, atribui validade a
P e o incorpora no seu dizer como que para reforçar o valor persuasivo

de Q. É o que parece ocorrer no seguinte exemplo:

 Dans les faibles salinetés, ces limites sont également compara-
bles chez deux espèces, de l' ordre de 17% chez des juvéniles
élevés à des températures voisines de 15%.
Cependant, il serait souhaitable de préciser chez le homard eu-
ropéen dans quelle mesure la tolérance à la salinité est influen-
cée par des animaux et la température...

[Nas fracas salinidades, esses limites são igualmente compará-
veis nas duas espécies, da ordem de 17% em jovens elevados
a temperaturas próximas a 15%. Entretanto, seria desejável de-
terminar, na lagosta européia, em que medida a tolerância à sa-
linidade é influenciada por animais e pela temperatura...]
(F-XVIII)

Os operadores 'não só... mas também'/ 'non seulement P mais
aussi Q', ao contrário do que tradicionalmente se acredita, não ser-
vem apenas à adição de enunciados, mas desempenham indubitável

164



 

papel argumentativo. Guimarães (1986) descreve o caráter polifônico
da conjunção em português que se aplica perfeitamente ao francês.
Um exemplo, extraído do corpus:

A raiz ou eixo tuberoso, com crescimento em espessura fora dos
padrões comuns, apresenta não apenas um acúmulo de substân-
cias de reserva, como foi descrito anteriormente, mas pode
também apresentar um mecanismo de contração. (P-VI)

P ("A raiz ou eixo tuberoso (...) apresenta (...) um acúmulo de
substâncias de reserva...") constitui, no texto, um enunciado que re-
mete a um fato mais conhecido porque já 'foi descrito anteriormente'
e Q ("A raiz ou eixo tuberoso (...) pode apresentar um mecanismo de
contração.") constitui a informação nova, em que  L se engaja.

Assim, poder-se-ia sintetizar o jogo argumentativo, intr oduzido
por este operador da seguinte forma:

L': — P
L: — não só P mas também Q

O enunciador  L' proferiu um dia (descrição anterior) P. Então,
o locutor  L incorpora P ao seu enunciado e enuncia: não só P ma s

também Q. Dessa forma, o locutor  L se declara de acordo com o fatoalegado por  L', ao mesmo tempo em que dele se distancia.
O operador argumentativo  plutôt que funciona como modalizador do
enunciado, atenuando, de certa forma, a rejeição de P a favor de Q,
em cuja verdade  L se engaja; é também responsável pela presença
implícita do 'outro' que pode coincidir com a voz (opinião, expectativa)
do interlocutor. Um exemplo:

[greffons] ils présentent une décroissance plutôt qu' un arrêt 
de circulation...
[... apresentam uma diminuição mais do que uma parada de cir-

culação...] (F-III)

A estrutura polifônica de tal enunciado poderia ser esquematiz a-

da assim:

L': — P (un arrêt de la circulation)
L: — Q (une décroissance) plutôt que P
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Neste caso, é interessante notar que  L, embora não descartando
totalmente P, enfatiza Q como mais racional e digno de crédito, fato,
aliás, realçado pela própria ordem das orações (Q plutôt que B).

Esses são apenas alguns casos em que se faz notar o caráter po-
lifônico das unidades lingüísticas criadas pelo sujeito falante, no momento
mesmo em que ele se pronuncia, com o intuito de esconder a
subjetividade inerente à linguagem.

Gostaria ainda de me referir aqui a certas formas gramaticais que,
ao indicarem o não comprometimento de  L, remetem o enunciado a um

outro (L'), normalmente explicitado no artigo científico. É o caso dofuturo do  pretérito/conditionnel (FP/Cond.) que, em combinação com
citações ou referências explícitas, descompromete totalmente  L quanto à
veracidade do que enuncia, ou porque  L não observou o fato, e, portanto,
não pode afirmar categoricamente, ou porque  L pretende provar o
contrário, no decorrer do texto. Seja como for, percebe-se sempre a intenção
de remeter a outrem a responsabilida de do que enuncia.

Rachid-Edwards (1956) descreve algumas estruturas que serviram
para a proteção de plantas contra o fogo. (P-XXIV)
 La densité de cette zone aux électrons est relativement faible ce
qui indiquerait une prédominance de cellulose. Ceci est en accord 
avec les conclusions de Wrischer (1962)...
[A densidade desta zona de elétrons é relativamente fraca, o que

indicaria uma predominância de celulose. Isso está de acordo comas conclusões de Wrischer (1962)...] (F-XIV)
Selon Zimmerman (1932), ces derniers contribueraient à la ré-
duction du néctar émis.
[Segundo Zimmerman (1932), estes últimos contribuiriam para a
redução do néctar emitido.] (F-XIV)

Às vezes, tanto em português quanto em francês, o uso desse
tempo verbal parece sugerir, além do não comprometimento de  L, a não
certeza de  L' com relação a um fato por ele mesmo enunciado como
hipótese e relatado por  L:

Os mesmos autores sugeriram a possibilidade do malathion afetar
outros sintomas enzimáticos (...) que, direta ou indiretamente,

resultaria num súbit o aumen to no consumo de oxi gênio. (P-III)
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O que nos leva a formular tal interpretação é o próprio uso desse
tempo verbal numa forma de relato que, ao explicitar nominalmente o
sujeito efetivo da asserção, prescindiria do FP/Cond. No entanto, tal
manifestação pode também ser interpretada como o desejo de  L de
acentuar o seu descomprom etimento. A ambigüidade parece proposital. 4 

Resta tecer alguns comentários sobre o espaço deixado ao outro,
no texto, por algumas modalidades, que, justamente por permitirem a
 L que se afaste de seu enunciado, abrem espaço ao outro, no sentido
de que admitem a inclusão de novos dados, novas constatações, en-
fim, novas interpretações. É o caso sobretudo de expressões modais,

como: 'é possível, talvez'/'il est possible, peut-être' 
Tal possibilidade de inclusão se reduz à medida que parece au-

mentar o engajamento de  L, caracterizando-se com mais precisão o
discurso por autoridade. Basta considerar os exemplos seguintes, para
nos darmos conta desse fato que parece implícito nas expressões
modais:

É possível que a pesquisa deste composto nas espécies de Bau-
hinia venha trazer interessantes contribuições à taxonomia do
grupo. (P-XXII)

A freqüente ocorrência de queimadas em nossos cerrados é, sem
dúvida alguma, um dos aspectos mais característicos...
(P-XXIV)

No primeiro caso,  L admite a possibilidade de que outros ve-
nham a considerar como de pouca relevância a contribuição da pes-
quisa comentada, enquanto que, no segundo caso, ele não deixa mar-
gem a dúvidas e parece não admitir outra opinião que contradiga a
sua asserção. Observe-se, no primeiro caso, o encadeamento com o
subjuntivo e, no segundo, com o modo indicativo. O uso do verbo  pa-
recer serve ao mesmo objetivo: admitir possíveis refutações à asser-
ção emitida.

As queimadas  parecem ter duplo papel, no sentido de favorecer
a reprodução sexuada destas espécies... (P-XXIV)
Stafford (1959 e 1961) verificou que (...). Parece que a síntese
de ácido tartárico é uma propriedade mais ou menos geral das

plantas superiores... (P-XXIII)

4. É o que ocorre com as asserções simples (sem modalização) próprias do discurso au-
toritário.
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Tal como ‘il paraît que’ em francês (cf. Ducrot, 1984), a ex-
pressão modal 'parece que' remete a asserção a outro enunciador, já citado
no texto (cf. exemplo), liberando o locutor da responsabilidade e, ao
mesmo tempo, reforçando o valor de verdade da asserção. Em francês, a
expressão ‘il semble que', aliás, muito freqüente no corpus, constitui
um elemento a serviço da estratégia que permite a  L comprometer-se (é  L
que assim pensa ou conclui) e, ao mesmo tempo, não afirmar
categoricamente, o que deixa uma brecha para contestações e novas
constatações, reduzindo, assim, o grau de compromisso de  L.

Vejamos como ficariam os enunciados acima expostos, se fossemeliminados os termos modais:

As queimadas têm duplo papel...
... a síntese de ácido tartárico é uma propriedade mais ou menos geral
das plantas superiores...

Estes exemplos bastam para que se verifique aí a exclusão total da
participação do outro-leitor, constituindo-se numa manifestação autêntica
de discurso autoritário.

Embora o sujeito da interpretação, idealizado ou imaginado pelo
sujeito da comunicação, se faça implicitamente presente no todo discursivo
e na intencionalidade subjacente, há formas verbais que denunciam mais
explicitamente a sua presença. Vejamos alguns enunciados:

 Note-se que há uma diferença no nível da saída dos traços para a
bainha cotiledonar (Bc) e para a primeira folha (F), na fig. 14. (P- XXI V)

Pode-se perceber que as células do endosperma na região próxima
ao cotilédone não apresentam grãos de amido, fato este melhor
evidenciado nas figuras 17 e 18. As figuras 17 e 18 permitem ainda que
se constate que (...) a figura 18 permite que se observe... (P-
XXV)

Il convient cependant de noter que le nucléoplasme présente
 parfois, (...) des tubules groupés en faisceaux três courts...

[Convém, entretanto, notar que o nucleoplasma apresenta às vezes
(...) túbulos agrupados em feixes muito curtos...] (F-XXV)

Prêtant confusion le terme de trichomehydathode doit être
abandonné au profit de celui de poil secréteur, pour désigner ces

 formations glandulaires.

168168



 

[Por se prestar a confusão o termo /x/ deve ser trocado por pêlo
secretor, para designar essas formações glandulares.] (F-XII)

O recurso ao modo imperativo (note-se/remarquons, notons) in-
citando Si a agir, observar, raciocinar, enfim, comprovar a verdade do
que está sendo dito, às formas de indeterminação do sujeito (Pode-se
perceber que...; se constata...; se observa.../doit être abandonné;
serait souhaitable de...') é responsável pela presença sugerida e soli-
citada do outro-2 (leitor), visto por SE como ser inteligente, capaz de
raciocinar e de interpretar, como ele e com ele, as figuras apresenta-
das. Nestes exemplos, é interessante notar a postura das instâncias
comunicativas criadas pelos recursos lingüísticos: SE e Si se põem
ambos (este a convite daquele) diante das figuras, dos dados da pes-
quisa apresentados no texto, para analisá-los e, devido à ausência fí-
sica do sujeito da interpretação (característica do discurso escrito), o
SE (L) chama a atenção para este ou aquele detalhe que ele reputa
como relevante, considerando-se os seus objetivos comunicativos.

As formas como serait souhaitable', 'il convient de',
'doit être abandonné' (F), 'deve ser preferencial', 'é preciso' (P)
introduzem a asserção como sugestão, conselho do SE que solicita o
'outro'- 2 para a realização do que reputa de interesse. O ato de
sugerir se realiza, como parece evidente nos exemplos assinalados, em
graus diferentes, deixando maior ou menor espaço para a

interferência do 'outro'. Assim, expressões como serait 
souhaitable'/'seria necessário', pelo próprio uso do FP/Cond., são
mais inclusivas do que as formas 'deve ser preferencial', 'é preciso',
'doit être abandonné', que são vistas, normalmente, como sendo mais
autorit árias e, portanto, mai s ex clu den tes .

Não raro encontram-se frases como:

Cabe lembrar (...) que... (P-XXVIII)
 Mentionnons simplement, pour mémoire, la ou les couches sous-
épidermiques...
[Mencionemos apenas, para lembrar, a ou as camadas subepi-
dérmicas...] (F-XIV)

Contextualizadas, frases como essas apelam diretamente para o
conhecimento que  L imputa ao SD, comprometendo-o e, portanto,
conquistando-o. Note-se ainda que, ao mesmo tempo em que constrói
a imagem do seu destinatário e a ele se dirige, SE fabrica a sua pró-
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pria imagem e se impõe como autoridade científica: alguém que co-
nhece e que, portanto, é digno de crédito.

Concluindo, sabe-se que o uso em profusão de notas, citações e
referências bibliográficas constituem uma estratégia a favor da credi-
bilidade e do conceito de cientificidade; se um certo número de refe-
rências tidas como fundamentais no âmbito da especialidade não se
encontram no texto, o leitor poderá concluir que o autor (pesquisador)
está mal informado e que, portanto, suas palavras são pouco dignas de
crédito, e sua pesquisa pouco interessante. Do mesmo modo, um nú-
mero muito restrito de citações pode levar a concluir que o pesquisa-
dor desconhece as fontes de informação que a comunidade científica
reputa como relevantes, dados estes que seriam indispensáveis para a
valorização do seu texto e conseqüente força persuasiva (cf. Vigner,
1979).

Embora tais citações e referências explícitas constituam, na for-
ma, verdadeiros discursos relatados, parece-me que a presença do
componente intencional, subjacente e orientador do discurso, leva a
extrapolar o simples relato: seja para confirmar e reforçar as próprias
opiniões' ou resultados obtidos, seja para confrontar, se opor, mostrar
as desvantagens do outro a favor do seu próprio ponto de vista, a in-
tenção parece ser sempre a mesma: mostrar a importância e a perti-
nência da própria experiência, situá-la no conjunto de pesquisas da

mesma área, enfim, conseguir a adesão do outro (leitor-cientista) à
própria tese. Tal intencionalidade, como houve oportunidade de assi-
nalar, se percebe no encadeamento dos enunciados a partir das refe-
rências.

Convém acrescentar ainda que, se no discurso relatado propria-
mente dito, o encadeamento se faz a partir de  L' (outro(s) enuncia-
dor(es)), através de citações (cf. Koch, 1983), no discurso científico,
o encadeamento se faz a partir do tema (objeto de estudo). Conclui-se
daí que, mais do que um simples discurso relatado, a presença do
'outro' no discurso científico é uma estratégia argumentativa de racio-
cínio por autoridade (cf. Ducrot, 1984).

Quanto ao fenômeno da intertextualidade implícita, acredito po-
der afirmar que, embora não constitua uma característica específica e

exclusiva do discurso científico, é uma prova a mais do seu aspecto
argumentativo e, portanto, subjetivo, proveniente do contrato que se
estabelece entre as instâncias enunciativas, numa situação particular
de comunicação, como a de um relato de experiência.
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É bem verdade que o fenômeno de intertextualidade não pode
ser isolado dos demais recursos de opacificação do discurso. Consti-
tui, porém, elemento importante na caracterização do discurso cientí-
fico nas duas comunidades lingüísticas analisadas: nenhuma diferença
de funcionamento e manifestação se faz notar entre as duas línguas.
Os elementos novos a serem ensinados e aprendidos em situação de
sala de aula parecem concentrados na percepção do implícito e, por-
tanto, nas unidades e expressões lingüísticas capazes de sugerir a pre-
sença do 'outro'. A compreensão, no entanto, do fenômeno de inter-
textualidade e do jogo intencional e subjetivo que ele veicula parece-

me sumamente importante para a apreensão do funcionamento discur-
sivo do artigo científico de tipo primário.

Uma vez que considero a construção do sentido como uma ati-
vidade que se realiza nos diversos momentos de produção (1, 2, 3...)
— incluindo-se aqui as diferentes leituras —, só resta lembrar que a
heterogeneidade ocorre nessas diversas situações, como ingrediente
modificador do texto 1, produto do discurso 1. Do ponto de vista pe-
dagógico, essa postura orienta para a aceitação das diferenças em
termos de compreensão, e, conseqüentemente, para a recusa da postura
que tenta reduzir tudo a um único ponto de vista: o do professor ou o
do texto didático.

É preciso não esquecer ainda que o recurso à heterogeneidade

mostrada faz parte do acervo de expectativas do destinatário conheci-
das por  L, o que constitui, sem dúvida alguma, uma estratégia de
conquista do outro-interlocutor pela impressão de objetividade e im-
parcialidade que tal recurso confere ao texto. Funcionando como es-
tratégia a serviço dos sujeitos da comunicação, repetimos, a intertex-
tualidade, que nada mais é do que a manifestação da heterogeneidade
discursiva, é um componente revelador da subjetividade.
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PARTE IVPARTE IV

POR UMA VISÃO DISCURSIVA DA SALA DE AULA...POR UMA VISÃO DISCURSIVA DA SALA DE AULA...

... parecia-me que eu não deveria
procurar converter os estudantes
ao meu modo de ver um problema,
mas ajudá-los a encontrarem
seu próprio modo,
sua própria maneira de combinar
discernimento e disciplina.

 H.Ross





 

11
LEITURA E EXPRESSÃO ESCRITA:LEITURA E EXPRESSÃO ESCRITA:

ALGUMAS REFLEXÕESALGUMAS REFLEXÕES

 Na medida em que compreendo não sei
mais se sou eu quem fala ou quem escuta.

Merleau-Ponty

Decorre da visão dinâmica de discurso enquanto processo, a ne-
cessidade de se proceder a uma revisão das relações que se estabelecem
entre os diversos componentes da situação pedagógica, responsáveis pelo

discurso de sala de aula. Este capítulo pretende discutir dois aspectos queparecem essenciais dentro da temática que se apresenta: a situação
pedagógica inserida numa visão dialógica-discursiva e o lugar do texto
científico na situação pedagógica de língua estrangeira.

O primeiro aspecto diz respeito ao que postulei, neste trabalho: que os
processos de produção e compreensão, vistos sob a perspectiva do discurso,
pressupõem a existência de enunciadores que assumem o seu dizer e o seu
pensar, a partir de suas experiências pessoais, representações, ideologias,
convenções de toda ordem... Nesta perspectiva, tanto o locutor quanto o leitor
(ambos enunciadores, porque produtores de sentido), em lugares flexíveis
(ora um é o locutor e outro, leitor, ora o inverso), assumem posições
dinâmicas dentro do discurso, marcadas certamente por forças sociais e
ideológicas, pela intencionalidade subjacente. Isso significa que assumi
que cada leitura cor-
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responde a um texto diferente, proporcional à bagagem de conhecimentos,
experiências e representações suscitados, num determinado momento e
lugar, por um conjunto de sinais gráficos que constituem o texto-1
(produzido pelo enunciador 1).

Ora, se estendermos a idéia de discurso para a situação de sala de
aula, tal como ela é ainda hoje, e considerarmos o que acaba de ser dito,
certamente constataremos que muito freqüentemente só é dada ao
professor a prerrogativa de poder assumir o lugar de enunciador; e isso
porque ainda se acredita que:

Se o educador é aquele que sabe, se os alunos são os que não
sabem nada, cabe ao primeiro dar, entregar, transmitir, transferir seu
saber aos segundos. E este saber não é mais aquele da 'experiência
vivida' mas sim o da experiência narrada ou transmitida. (Harper et
al., 1980)

É essa visão passiva do ensino que continua a vigorar na realidade
da escola atual brasileira, apesar das mudanças de conteúdo e métodos: o
professor inculcando no seu grupo de alunos urna série de conceitos, a serem
assimilados sem questionamento ('é assim porque é assim'; 'isto é errado,
aquilo é o certo') e que passam a lhes servir de base para o raciocínio que
se vê, desse modo, tolhido e condicionado.' Nessa esc ola, o ato ed ucativ o
caminha numa só direção: do professor para o aluno. Este se vê
constrangido a seguir modelos, sem ter consciência, na maioria das vezes,
de que a tarefa que lhe é dada se limita à mera reprodução de
conhecimento. Um exemplo prático do que acaba de ser dito: o ponto de
vista do aluno deve coincidir com o do professor, sob pena de urna
avaliação negativa.

Como bem lembra Portine (1981), na sala de aula, lugares e posições
se acham preestabelecidos e fixos: os lugares, porque só pode haver a
 priori dois — professor e aluno; depois, as posições, porque parece
impossível construir sistemas de posições diferenciadas (dife-  

1. Cabe aqui citar E. Orlandi (1983; p. 19): "A apresentação de razões em torno de refe-
rente reduz-se ao 'é porque é'. E o que se explica é a razão do 'é porque é' e não a razão
do objeto de estudo. Nesse passo, temos no DP [discurso pedagógico] duas características
bastante evidentes. Ao nível da linguagem sobre o objeto, o uso de dêiticos, a objetalização
(isso), a repetição, perífrases. Ao nível da metalinguagem, definições rígidas, cortes
polissêmicos, encadeamentos automatizados que levam a conclusões exclusivas e dirigi-
das. Daí a estranheza de um discurso que é diluidor e diluído, em relação ao objeto, ao
mesmo tempo em que apresenta definições categóricas e é extremamente preciso e coe-
rente ao nível da metalinguagem".
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rentes papéis, determinados pelas diferentes situações de comunica-
ção) a partir de um jogo de lugares rigidamente fixo e preestabele-
cido.

Na sala de aula, então, ainda que algumas atividades camuflem
essa realidade, o professor continua a ser aquele que detém o poder, o
saber e o fazer: é ele quem escolhe o conteúdo, o material e as ativi-
dades; ao aluno cabe obedecer, imitar e 'assimilar'. Neste quadro, o
aluno se vê impossibilitado de construir 'posições' para si próprio (e
para os outros), porque não se vê nem é visto como enunciador, como
alguém capaz de, por um lado, assumir a sua própria aprendizagem e,
por outro, de refletir, criticar, posicionar-se, diante de um fato, em
confronto com a sua estrutura cognitiva, suas representações, suas
experiências, enfim, com o seu 'ser'. E essa 'inanição' e 'ausência de
criticidade' ele as carregará pela vida afora...

Lembro-me de uma situação que, de certa forma, provocou a
pesquisa da qual faz parte este texto (cf. Introdução): os alunos de
francês, futuros biólogos e pesquisadores jamais questionavam a forma
ou o conteúdo dos textos em francês, a não ser nos casos em que ela
não correspondia aos padrões usuais na comunidade científica
brasileira; por exemplo, o uso do presente do indicativo na seção de
'material e métodos' no caso dos textos científicos do tipo relatos de

experiência ou o uso da primeira pessoa do singular (je).Por mais que se diga o contrário, a escola, mesmo hoje, pratica
um ensino massificante, na medida em que continua a não distinguir
os indivíduos, a considerá-los tabula rasa, a não assumir as desigual-
dades, tratando a todos como 'iguais' (as experiências, expectativas
e idéias de um não são as idéias, expectativas e experiências do ou-
tro). E, como se isso não bastasse, a escola ainda é o lugar da comu-
nicação artificial:

A maior parte das  perguntas que o professor faz, a maior parte
dos exercícios de expressão que pede se inscrevem num con-
texto de comunicação artificial: não se trata de  perguntas de
verdade, uma vez que quem pergunta sabe as respostas; não se

trata de mensagens com um sentido autêntico — pois o destina-
tário já conhece o conteúdo. A criança deve, portanto, aceitar as
regras, entrar no jogo. Nesse jogo, dar a resposta certa, no mais
das vezes, confunde-se com dar qualquer resposta, desde que
seja a que o professor quer... (Harper et al., 1980)
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O segundo aspecto se refere a essa visão que ainda se reflete
fortemente no ensino de línguas, centrado no método, no texto, na
gramática — geralmente explícita, no caso da língua materna (LM),
e implícita, no caso da língua estrangeira (LE) —, mesmo se teorica-
mente a didática de línguas tem se posicionado de outra forma. O fato
é que a postura de orientação pedagógica formalista, que toma a lín-
gua a ser ensinada como 'objeto' e que transforma os próprios atos de
ler e redigir em pretextos para a fixação de formas lingüísticas (tirando
toda possibilidade de motivação), parece advir, de um lado, da visão

mecanicista da aprendizagem, herança da psicologia behaviorista e,
de outro, da aplicação direta da lingüística estruturalista, como
mostram claramente Dalgalian et al. (1980). Coste (1976) afirma que
é da concepção de língua como 'instrumento de comunicação' que de-
corre a idéia de que bastaria a simples aquisição da língua (código de
regras) para tornar possível a comunicação. Daí decorre: a) a idéia
segundo a qual é preciso aprender primeiro a língua e apenas ela; e b)
a capacidade de comunicação decorrerá espontaneamente desse co-
nhecimento. Entretanto, sabe-se bem que tal raciocínio, que preconiza
a manipulação lingüística, não tem surtido o efeito esperado e deseja-
do, nem mesmo na LM.

Diz-se, com certa freqüência, que nos métodos audiovisuais mo-
dernos (LE), o professor não é a única fonte do saber, como nos cha-
mados métodos tradicionais (em que predominava a tradução e os

exercícios puramente gramaticais), uma vez que ele se serve do som,
da imagem etc. Mas, na realidade, essa multiplicidade de recursos
camufla a situação que se instaura em sala de aula onde: a) o impor-
tante continua a ser o desempenho lingüístico e não o desenvolvi-
mento de habilidades; e b) o professor permanece o 'controlador' da
situação, desta vez a serviço do método e das propostas do livro di-
dático. Nesta modalidade de ensino, a meu ver, a situação piorou:
embora, sem o saber, o professor perdeu também o seu lugar de enun-
ciador para assumir a posição de 'porta-voz', mediador entre o livro e
os alunos.

Uma alternativa para essa situação tem sido o trabalho com do-
cumentos escritos, de preferência autênticos. Mas mesmo quando isso
ocorre a situação não muda (ou muda pouco) para o aluno: os textos
são, quase sempre, selecionados pelo professor e inscritos numa pro-

gressão preestabelecida, e, ainda que possam corresponder às supostas
motivações dos alunos, não há lugar para a sua enunciação: o professor,
embora não seja mais o único mestre (há o manual ou o texto),
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continua a exercer a função de mediador do saber (Ou de perpetuado,
de uma ideologia), intermediário entre o saber 'transmitido pelo ob-
 jeto-texto' (oral ou escrito) e o aluno, servindo unicamente para 'elu-
cidar' um discurso enunciado (e, portanto, tolher outras possibilidades
de leitura). 2 

Ora, os lugares assim determinados provocam uma ruptura entre
o sujeito (aluno) e a atividade lingüística (textos, exercícios), cujo
único elo parece ser o professor e toda a estrutura punitiva que pre-
domina na escola.

Apenas um ensino centrado de fato no aluno, nas suas necessi-
dades, interesses, apoiando-se nas suas experiências e conhecimentos,
gostos e expectativas, será capaz de lhe conceder o status de sujeito
enunciador, e, conseqüentemente, de sujeito ativo da própria aprendi-
zagem, rompendo com o formalismo excessivo e com a artificialidade
de um ensino apoiado na forma, na aparência, no texto. Para tal, só a
consideração da situação pedagógica numa perspectiva discursiva,
que objetive a aprendizagem e a auto-avaliação (cf. Holec, 1981) pa-
rece satisfatoriamente adequada. Isso porque, se considerarmos a si-
tuação pedagógica numa perspectiva discursiva, não é possível disso-
ciar o ensino de línguas do sujeito da aprendizagem, assim como não
é possível, ou pelo menos parece pouco satisfatório, dissociar as for-
mas lingüísticas (o texto, a língua) das condições de produção, e,

portanto, dos sujeitos da enunciação inseridos numa dada formaçãoideológica.

Em termos práticos, isto significa que o ponto de partida de toda
a aprendizagem é o próprio sujeito (definido em função de seus
esquemas assimiladores à disposição) e não o conteúdo a ser
abordado. (Ferreiro & Teberosky, 1986; p. 29)

Embora o que se diz aqui não se limite ao aspecto cognitivista
da aprendizagem, como no caso das autoras citadas acima, nem mes-
mo esse aspecto tem sido considerado pelos livros didáticos e pelos
métodos de língua, ainda exageradamente diretivos e prescritivos.

A manutenção de um ensino formal, desligado da situação de
aprendizagem, da realidade do aluno, continuará formando uma espé-

2. Refiro-me aqui aos textos fabricados para fins didáticos que justamente por não apre-
sentarem nenhum vínculo com a situação pragmática de comunicação, não permitem a
pluralidade de leituras (cf. Galves, 1985).
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cie de 'papagaio', capaz de repetir algumas fórmulas miraculosas do tipo
 passe-partout , decoradas a partir de diálogos fabricados e inteiramente
artificiais, ou então, no caso específico da escrita (leitura e redação), um
indivíduo capaz de 'reproduzir' literalmente o texto, sem ter, na verdade,
compreendido (pois o processo de compreensão passa necessariamente pelo
sujeito da enunciação 2, 3 etc. inserido numa formação ideológica em que
se inscrevem diferentes formações discursivas), ou sem ter assumido, de
fato, aquele texto como a expressão criadora do seu pensamento (ainda
que isso não passe de uma ilusão, cf. Pêcheux) .

Há quem defenda a idéia de que uma aprendizagem só é duradoura

quando não resulta de uma obrigação (cf. Dalgalian et al., 1981): casocontrário, além de não servir para nada do ponto de vista pedagógico, ainda
leva a resistências antagônicas que suprimem o interesse e impedem que
aflorem as verdadeiras motivações. Só se aprende de fato o que se
precisa ou se quer saber. É preciso, portanto, que o aluno tenha algo a dizer
ou algo a fazer com o que lê, para que ele produza sentido. E isso se aplica
tanto à LE q uanto à LM . Da í de corre a neces sidade eviden te de const ruir
com o grupo de alunos 'projetos' de trabalho, assim como se constroem
'projetos de leitura' (o que vou fazer e para que), ainda que esses projetos
correspondam a situações simuladas (não reais, mas possíveis de
acontecer na vida real).

Defendo, pois, o princípio segundo o qual o aluno se assumiria como
sujeito. Isto pressupõe que ele se implique na aprendizagem e na própria
comunicação. Decorre daí a necessidade de se permitir ao aluno a

iniciativa da mensagem e a escolha do conteúdo. Assim, transformar
um aluno de LE em sujeito-enunciador significa:

1) que o aluno passe a ocupar efetivamente um lugar no ato de
comunicação de que ele participa;

2) que ele seja capaz de organizar um sistema de posições (cf.
Portine, 1981) que lhe permita representar pelo discurso o que ele que r e
precisa significar;

3) que ele seja capaz de comparar um sistema de posições
constituído por um interlocutor com o sistema de 'lugares' que ele, do seu
ponto de vista, consegue 'enxergar';

4)  que ele detenha os meios lingüísticos suficientes para poder dizer
o que sente e como sente (enquanto não nativo, no caso da língua
estrangeira).

Não resta dúvida que, para que se realize o item 3, faz-se im-  
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prescindível que o aluno desenvolva formas de expressão (oral e es-
crita) — competência lingüística — sem as quais ele não terá possibili-
dades de comunicação e de compreensão nem em sua língua materna,
nem em termos interculturais (LE). Entretanto, a assimilação dessas
formas em si não pode, na visão que aqui defendo, ser o objetivo pri-
meiro, nem intimo do ensino de línguas.

Ao professor cabe criar condições de reflexão e discussão para
que o aluno possa perceber que a forma, o componente lingüístico, a
organização textual, no caso do discurso científico, correspondem,

também, a um certo número de convenções (regras do jogo) que épreciso conhecer e saber usar (se se quiser vir a participar da comuni-
dade científica), mas que não passando de convenções, são tão relati-
vas e arbitrárias quanto colocar o resumo (abstract) no começo ou no
fim do artigo, colocar o índice no início do livro (à maneira america-
na) ou no fim (à moda européia):

Uma pedagogia não diretiva da LE, rompendo com o caráter rí-
gido de métodos exclusivamente fundados no inventário das
normas, deverá levar em conta daqui em diante um inventário de
outro tipo: meios lingüísticos e técnicas pedagógicas que per-
mitam a implicação do locutor-aluno em seu discurso. (Dalga-
lian et al., 1981; p. 20) (trad. minha)

Trata-se, pois, de mudar primeiro atitudes e representações (o
que é uma aula de LE), para que as mudanças metodológicas corres-
pondam de fato a mudanças significativas, a favor de uma aprendiza-
gem efetiva. Sem isso, qualquer sugestão pedagógica, qualquer pro-
posta de atividades estará fadada ao fracasso.

Apesar dos progressos dos últimos anos da pedagogia da LE, no
sentido de uma pedagogia menos diretiva, mais centrada nas necessi-
dades e interesses dos alunos, já preocupada em compreender como
ocorrem os processos de construção do sentido (sobretudo na leitura),
percebe-se que, na prática, a mudança ocorrida se limitou à escolha
de material e a abordagens variadas do texto, trazendo pouca altera-
ção para o sistema de lugares que constituem a situação pedagógica
tradicional. Há ainda, portanto, um caminho a ser percorrido para que

se garanta ao aluno o lugar de sujeito-enunciador e à situação de salade aula, a dimensão de discurso.

Nessa prática, inserida na tradição intelectual do Ocidente, o
texto continua sendo visto como objeto estável, receptáculo de signi-  
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ficados permanentes. Partindo-se, quando muito, do princípio de que
é a partir da percepção das marcas textuais reveladoras da situação de
enunciação que se chega à formulação do sentido, acredita-se que é
possível refazer o percurso do locutor na busca das verdadeiras inten-
ções de enunciação e, portanto, do sentido que o autor quis conferir
ao texto. Em geral, tenta-se recuperar a situação de enunciação uni-
camente mediante respostas a perguntas do tipo: quem escreveu, para
quem, com que intenções. Dentro dessa perspectiva, o leitor (e isso se
aplica também ao tradutor), ignorando-se como produtor de significa-
dos, mantém sua condição de peça fundamental do jogo ideológico e

perpetua a ideologia do poder dominante.

Na perspectiva defendida neste trabalho, o texto não pode ser
visto como 'objeto', com realidade própria, imanente, isolada da
enunciação, cujo sentido prescindiria do sujeito (no caso, o leitor).
Para mim, o texto em si não passa de uma massa amorfa de sinais grá-
ficos, incapazes de reter sentido fora do sujeito e da situação da
enunciação 2, 3 etc. (cf. Foucault, 1969).

Duas são as principais tendências teórico-analíticas que predo-
minam atualmente na lingüística, com implicações para a prática pe-
dagógica da leitura:

1) o texto-objeto contém em si todas as leituras possíveis ou
ainda no texto é possível determinar quais as leituras não possíveis, a
partir do levantamento de 'marcas' lingüísticas. Tal idéia subjaz, de
certa forma, à prática de uma análise pré-pedagógica (proposta por
Moirand, 1979, e muitas vezes defendida por mim), segundo a qual é
importante analisar o texto em todos os seus componentes textuais
(coesão, coerência etc.), para que se possam prever as possíveis en-
tradas no mesmo e, assim, o professor esteja suficientemente 'armado'
para orientar o aluno na atividade de leitura em busca do sentido.
Mesmo que o princípio de tal análise (na preparação de uma aula de
francês instrumental, por exemplo) seja em si inatacável, nada impede
que se veja, na sua prática, uma forma de considerar o texto como um
'objeto' e que, querendo ou não, se tenha como resultado a redução
das possibilidades de 'construção' real e pessoal do sentido. Ainda
nessa situação, o leitor-aluno não se percebe enquanto sujeito e ignora
sua vinculação ao contexto (de leitura) e à comunidade sociocultural a
que pertence;

2) a outra postura, também bastante difundida na análise se-
mântica atual, é aquela que considera o texto (microlingüístico, sintaxe)
como algo fixo e capaz de ser reduzido a um mínimo informacio-  
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nal constante e presente em todo ato interpretativo. A partir desse mí-
nimo, o leitor teria 'toda liberdade' de interpretação. É mais ou menos
o conceito que subjaz à prática do resumo em sala de aula: o professor
induz seus alunos, através de técnicas, a chegarem à redação de textos
semelhantes quanto ao conteúdo e, por vezes, quanto à forma.

Ora, nos dois casos, predomina a visão do objeto-texto e, de
certa forma, perpetua-se a ideologia do poder dominante que impõe
significados ao texto, fora dos quais a leitura é considerada errônea e
irrelevante. Além disso, da perspectiva da lingüística, a manutenção

de um objeto de estudo estável e controlável (a língua) significa a sua
preservação como ciência.

Resumindo, da concepção de linguagem defendida ao longo
deste trabalho (série de jogos convencionais dos quais participam os
sujeitos da enunciação) decorre a necessidade de se mudar o enfoque
do ensino de línguas do aspecto meramente formal para o discurso,
ponto de encontro de forças subjetivas e situacionais. Assim, o ensino
de línguas não pode mais enfatizar o estudo dos componentes frasais
em detrimento do sentido, nem mesmo das unidades textuais previa-
mente categorizadas por estudos analíticos. Urge a aplicação de uma
metodologia que mude comportamentos e, priorizando o discurso,
coloque o aluno na situação de enunciador, para que ele possa de fato
exercer a sua criatividade e o espírito crítico.

Quanto à abordagem do texto científico em sala de aula, parece
ser tarefa da atividade pedagógica criar condições para que o aluno
não faça uma leitura ingênua do texto científico, isto é, que não se
deixe envolver pelas estratégias manipulatórias da linguagem que
conferem ao texto a aparência de objetividade e imparcialidade, a ser-
viço de uma concepção igualmente objetiva das chamadas 'descober-
tas' científicas, mas seja capaz de perceber a subjetividade implícita,
que envolve todo recurso de expressão lingüística. Desse modo, a
macroorganização textual padronizada (introdução, material e méto-
(los, resultados, discussão e conclusão), o uso de estruturas lingüísti-
cas, tais como voz passiva, sujeito frasal objetificado, presença uni-
camente de modalidades lógicas (ex.: É evidente, provavelmente etc.),
ausência (embora aparente) de enunciados metafóricos, uso freqüente
de citações bibliográficas explícitas constituem algumas das estraté-

gias características do texto científico, capazes de causar a impressão
de distanciamento do locutor, de isenção, espelhando, dessa forma, a
objetividade, também questionável, requerida pela atividade científica
propriamente dita.
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Ora, sabe-se que tais estratégias constituem exigência da comu-
nidade científica, que só confere o estatuto de 'científico' ao trabalho
moldado segundo regras deontológicas preestabelecidas. O respeito a
essas normas, longe de ser expressão de objetividade, constitui um
meio de convencer o interlocutor (também cientista) do valor do tra-
balho em questão e, nessa medida, constitui expressão de subjetivida-
de (partilhada). O simples questionamento das formas lingüísticas do
texto científico possibilita ao aluno uma melhor compreensão dos
processos de produção do sentido e seu posicionamento com relação a
sua própria atividade de compreensão e expressão. Sabe-se, no en-

tanto, que ler (e mesmo redigir) um texto científico não significa ape-
nas conhecer e utilizar formas, mas pressupõe construção de sentido a
partir de um contexto sócio-político-ideológico .

É nessa linha de reflexão que vemos o ensino da leitura em LE.
De modo bem geral e sem descer a propostas concretas, poder-se-ia
conceber uma aula de leitura em LE como apresentando as seguintes
etapas:

1) o aluno (ou o grupo de alunos de comum acordo) escolheria
o texto pelo assunto, pelos interesses pessoais etc.;

2) o aluno e o professor (sem que este faça prevalecer a sua
opinião) proporiam um 'projeto': o que vamos fazer com a leitura?;

3) com o texto em mãos, o aluno, a partir dos dados iconográfi-
cos do texto, procederia à formulação das primeiras hipóteses sobre o
conteúdo. Essas hipóteses seriam anotadas para que servissem de base

para a etapa seguinte;
4) o aluno verificaria as primeiras hipóteses e discutiria com os

colegas e/ou com o professor, antes de passar a um outro momento de
verificação. Mais uma vez, é importante que se anotem as hipóteses.
E assim sucessivamente, até que o aluno percebesse que o seu objeti-
vo inicialmente proposto fora atingido, isto é, que ele se sentisse ca-
paz de fazer com o texto lido a tare fa a que se propusera;

5) por fim, o grupo de alunos, juntamente com o professor, dis-
cutiriam: a) sobre o próprio processo de compreensão (razão pela
qual as notas são importantes), o que permitiria ao aluno adquirir o
hábito da auto-avaliação e do autoconhecimento; e b) sobre os recur-
sos lingüísticos utilizados pelo enunciador-1 e os efeitos de sentido
resultantes das intenções que cada um imaginasse terem srcinado o
texto. Nesta etapa, como, aliás, nas anteriores também, não é preciso
que se chegue a um consenso: o importante é que se reflita sobre os
recursos utilizados e a função que exercem naquela determinada si-
tuação de enunciação.
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Quanto às dificuldades advindas da pouca competência lingüís-
tica do aluno no caso da LE, caberá ao professor orientá-lo para que
ele aprenda a recorrer a outras competências já desenvolvidas em lín-
gua materna (discursiva, textual, sociocultural) (cf. Moirand, 1979).

Do modo como acaba de ser descrito, a leitura se processaria
por 'níveis' ou 'camadas': da construção mais global do sentido a uma
leitura mais 'minuciosa' ou mais profunda, passando sempre pelo crivo
das representações e dos conhecimentos prévios do aluno-leitor.

Ao aceitar tal princípio considero que os aspectos contrastivos
ganham relevância no processo de compreensão de textos em língua
estrangeira: perceber não apenas as diferenças formais, mas sobretudo
as diferenças ou semelhanças em termos conceituais, para que, de fato,
o professor possa considerar os conhecimentos prévios do aluno
(muitas vezes produto de convenções sociais) e, assim, ajudá-lo a de-
les se servir como ponto de apoio para comparações e novas aquisi-
ções cognitivas. Caberá ao professor ficar alerta para as eventuais
elucidações, orientando o aluno na construção do significado e na
percepção da intencionalidade subjacente (ainda que num plano hi-
potético) às formas lingüísticas num determinado contexto e situação.

Apenas para exemplificar: no caso do francês, lembremos das
expressões modais

il paraît/il semble
(parece) que revelam implícita

e contextualmente um maior (il semble) ou menor (il paraît) engaja-
mento do sujeito-enunciador e uma presença mais ou menos efetiva
do 'outro' no discurso (heterogeneidade mostrada no dizer de J. Au-
thier-Revuz): certamente a consideração da situação e da intenção
subjacente (se o autor defende um ponto de vista seu ou apresenta o
ponto de vista de outrem sem se comprometer efetivamente) permiti-
rão a sua compreensão. É o caso também dos enunciados em que
ocorrem operadores argumentativos como  plutôt, certes (mais) etc.
que garantem, de um lado, a presença do outro na cadeia lingüística
(certes) e, de outro, a presença e o engajamento do sujeito-enunciador
em nível implícito (mais...), na defesa de um ponto de vista. É possi-
velmente ainda o caso do uso do presente do indicativo no discurso
envolvido (momento no texto em que se relata a experiência ou a ela
se remete o locutor), capaz de causar no leitor brasileiro — (futuro)

cientista — um certo grau de estranheza... É, finalmente, o caso dasmetáforas mais surpreendentes e, portanto, menos semelhantes às en-
contradas nos textos brasileiros, que certamente constituem dificuldade
no momento da compreensão, apesar de que tudo leva a crer que a
percepção do conceito subjacente (comum no caso do francês e do
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português) orienta a compreensão, provavelmente não literal, mas
funcional, das mesmas metáforas (ex.: ces inclusions apparaissent 
sous la forme de globules jaunâtres à fort relief, les autres précipités
constituent des plages brun clair finement granuleuse (Planta, 98)
(conceito subjacente: 'plantas são acidentes geográficos').

Se aceitarmos que a compreensão de um texto em língua estran-
geira só ocorre quando elementos do texto, reconhecidos pelo leitor,
fazem aflorar nele conhecimentos, experiências (constituídas na e pela

ideologia), mediante objetivos de leitura, ao mesmo tempo em quevão se construindo imagens do autor e da situação de enunciação-1
(de modo que o significado construído resulta em outro texto), perce-
beremos que essa atividade se vê facilitada quando corresponde a uma
prática em língua materna. Daí, uma vez mais, a necessidade, para o
professor, de conhecer a situação de ensino em que atuará, antes de
qualquer previsão pedagógica.

No caso específico da atividade de leitura de textos científicos
de tipo primário, se o aluno partilha dos conceitos e das estratégias
utilizadas pelo autor francês (semelhanças), basta, na maioria das ve-
zes, que o professor o ajude (no caso de ser principiante em LE) a
identificar as formas de expressão da língua em questão e a ativar as
suas experiências prévias correspondentes à leitura desse tipo de tex-

tos na LM, para que se desencadeie, de forma crítica e consciente, oprocesso de construção do sentido.

Quanto à tradução, atividade que pressupõe, a meu ver, o pro-
cesso de compreensão, parece também de suma importância o estudo
das condições de produção, a compreensão dos implícitos, enfim, da
formação discursiva em que se insere o texto. Detectar, por exemplo,
as formas de camuflagem da subjetividade nas duas línguas (L1 e L2)
pode ser útil para a etapa de redação propriamente dita; para esta etapa
é necessário o respeito às formas de expressão normalmente utilizadas
(conscientemente ou não) para produzir um determinado efeito de
sentido, para que o texto resultante possa ser aceito pela comunidade
científica, no caso do texto científico. Isso porque a atividade de
tradução nada mais é do que a síntese dos dois processos considera-
dos ao longo deste trabalho — compreensão e produção escrita. Con-
vém lembrar que tanto o texto-1, resultante da atividade de produção
propriamente dita, quanto os demais, resultantes das diferentes leituras
efetuadas por diferentes sujeitos, se constituem de uma série de vozes,
 já presentes na constituição mesma dos sujeitos.
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1.1. CONCLUSÃO

Parece que hoje, mais do que nunca, é preciso transformar de
lato a situação de sala de aula, para que a construção de sujeitos críti-
cos, capazes de 'ler' as realidades, por detrás das aparências 3 não
continue no papel, na utopia estática dos 'objetivos' escolares. Para
isso, só há uma solução possível: considerar a situação pedagógica
como discurso, onde só há lugar para uma visão dinâmica de interlo-
cução e, portanto, de partilha de conhecimentos e experiências; nessa
visão, os 'sujeitos', em toda a sua complexidade de seres sociais, com

interesses, necessidades, anseios e expectativas particulares (verda-
deiras intenções subjacentes), 'produzem sentido', 'constroem vida'.

Na escola vigente, o texto (científico, pedagógico, literário), es-
colhido pelo professor, em função de um determinado conteúdo a ser
desenvolvido, é o veículo do saber institucionalizado e, portanto, au-
torizado e, como tal não pode ser, ou quase nunca é, questionado, so-
bretudo porque representa o saber aceito e 'conservado' por uma co-
munidade.4 

Na visão que defendemos, todo saber pode ser questionado, ou
pelo menos, deve ser visto na sua relatividade à situação de enuncia-
ção: momento histórico-social, local geográfico, enunciadores, inten-
cionalidade, tipo de discurso. É esta situação que torna possível a
existência de pressupostos, subentendidos, implícitos, que certamente
serão entendidos de outra forma se a situação de leitura (ou de enun-

ciação 2, 3 etc.) não coincidir com a 'situação de enunciação 1', ounão levar em conta suas diferenças. Decorre daí a pluralidade de tex-
tos resultantes do processo de interação efetiva entre os componentes
de uma dada situação de leitura e o texto-1.

Uma vez aceito tal princípio, a única atitude possível, da parte
do professor, na situação pedagógica de orientação dialógico-discur-
siva que acabamos de colocar, será a de aceitar tal pluralidade e não
querer reduzir tudo a uma única leitura, a um único ponto de vista, a
um único padrão: o seu ou o do livro didático. Isso não significa
'anarquizar' as estruturas, romper definitivamente com as convenções
sociais, culturais e textuais vigentes, mas ajudar o aluno a assumir
aquele aspecto convencionalizado, conceito ou conhecimento, não
como uma verdade absoluta e universal, mas em toda a sua relativida-
de, como algo que pode ser mudado (cf. Ross, 1981).

3. Ler nas entrelinhas significa ser capaz de fazer uma leitura e imaginar a intencionalidade
subjacente; é, por exemplo, perceber o simulacro da linguagem científica.

4. O discurso pedagógico se aproxima do discurso científico: "... sua característica está em
que ele pretende ser científico. O estabelecimento da cientificidade do DP pode ser obser-
vado pelo menos em dois pontos: a) a metalinguagem e h) a apropriação do cientista feita
pelo professor. (Orlandi, 1983; p. 19)
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CONCLUSÃOCONCLUSÃO

Dentre os conceitos essenciais que perpassam os textos aqui
apresentados, determinantes para a sua compreensão e análise, desta-

cam-se as oposições texto/discurso, subjetivo/objetivo, sobre as quaistecerei alguns comentários, a título de conclusão.

Texto/DiscursoTexto/Discurso

Assumi, ao longo da pesquisa, texto como o resultado concreto,
material, sensível (visível, no caso do texto escrito, e audível, no caso
do texto oral) de operações que se realizam nos sujeitos enunciadores,
responsáveis até certo ponto pela produção do sentido, tanto em nível
da expressão, quanto em nível da compreensão. Inseridos num con-
texto histórico-social, atravessados, portanto, por uma ideologia, per-
tencendo a uma determinada formação discursiva, enfim, em certas
condições de produção, os sujeitos-enunciadores buscam incessante-
mente produzir sentido. Dentre essas condições de produção, mani-
festação do jogo ideológico da ciência, destacam-se o espaço material
reservado para o texto, as regras impostas pela revista, ou pela comu-
nidade a que pertencem, e as chamadas condições situacionais de
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enunciação (em que cada enunciador idealiza o outro — um imagina os
conhecimentos do outro, ideologias, opiniões etc. —, formula o seu
objetivo — intenção do ato comunicativo entendido aqui nos dois sen-
tidos: produção e compreensão — e constrói o seu texto adaptando-o a
cada um desses fatores). É evidente que o cientista, prisioneiro de sua
formação, nem sempre tem consciência dos recursos lingüísticos que
utiliza, nem daquilo que, em pragmática, se convencionou chamar de
intencionalidade.

Nesse sentido, convém ressaltar, também, que, no plano da

compreensão, idealizar a situação de enunciação primeira não significa'recuperar' tal situação. Em outras palavras, não caberia (e nem seria
possível) ao leitor refazer o 'percurso de produção-1', uma vez que cada
situação de leitura (considerada, a partir de Derrida, 1967, e
Foucault, 1969, como verdadeira situação de produção 2, 3, 4 etc.) é
única em si mesma — sujeitos (representações, experiências, conheci-
mentos de toda ordem...), momento, lugar variam a todo instante.

A essa visão global do ato comunicativo, que relaciona enuncia-
dor-enunciatário, texto produzido às condições de produção e a tudo
o que possa interferir no ato enunciativo (ideologia do enunciador e
do enunciatário, influências sociais, por exemplo) costuma-se chamar
discurso (cf. Borel, 1974). No discurso, portanto, são as condições
pragmáticas, e dentre elas as convenções, que determinam, de um la-
do, os recursos lingüísticos praticados no momento da expressão pri-
meira (elaboração do texto 1), e, de outro, a construção do sentido
pelo leitor (elaboração do texto 2, 3, 4 etc.).

Desse modo, portanto, no plano da expressão lingüística, a es-
colha dos elementos lingüísticos dependem, dentre outros fatores:

1)  da competência lingüística e discursiva (conhecimento de
formas de expressão lingüística e esquemas mentais correspondentes
aos diferentes textos constitutivos de uma formação discursiva);

2)  da representação que tem o locutor do seu ouvinte e, por-
tanto, de suas competências, conhecimentos prévios e expectativas
(determinante na produção do sentido);

3)  dos objetivos de comunicação, que até certo ponto dependem
do item anterior e de como o seu interlocutor reagiria a tal ou tal ar-
gumento ou maneira de se expressar;

4)  do tipo de discurso, que, a meu ver, é determinado pelos
itens anteriores;

5) da imagem que o enunciador quer passar de si mesmo.
No percurso feito pelo leitor, praticamente os mesmos fatores in-  
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terferem: competência temática, lingüística, cultural, competência dis-
cursiva, projeto (ou objetivos) de leitura. Acrescente-se a essas con-
dições pragmáticas a formação ideológica que as reveste.

Em suma, enfoquei nesta obra não o texto, entendido como
produto, unidade fechada em si mesma, conjunto de sinais gráficos
que em si mesmos nada significam (só o sujeito-leitor é capaz de lhe
conferir sentido), mas o discurso, entendido como processo, efeito de
sentidos entre locutores (Orlandi, 1983 e Pêcheux, 1969), de que o
texto seria o resultado concreto, material, Pêcheux & Fuchs (1975)

afirmam que é impossível analisar um discurso como texto, no sentido
aqui exposto, mas é necessário referi-lo ao conjunto de discursos pos-
síveis a partir de um estado definido das condições de produção. E é
dessa forma, tentando partir da compreensão de algumas condições,
que abordei certos recursos lingüísticos com efeitos persuasivos.

Subjetivo/objetivoSubjetivo/objetivo

A concepção de subjetividade defendida ao longo deste trabalho
nada tem a ver com a concepção idealista e ingênua do sujeito como
ser individual, pensante e racional. Os sujeitos da enunciação são,
como bem o lembra Orlandi (1983), não apenas seres individuais,

com pensamento e capacidade próprios, mas também e sobretudo seressociais que, como tal, partilham com outros sujeitos da comunidade à
qual pertencem (no caso, comunidade científica) pontos de vista,
atitudes e comportamentos que passam a funcionar como convenções.
Enquanto agentes, os sujeitos impregnam com seu 'eu' as atividades
que constróem; enquanto participantes de um grupo social, aderem
aos princípios que os unem e aceitam (na maioria das vezes de forma
inconsciente) as convenções que os caracterizam.

Tal subjetividade, pois, não prescinde do social, antes o pressu-
põe como parte integrante do próprio sujeito: as comunidades inter-
pretativas determinam a produção do discurso (enunciação-1) e suas
formas de expressão, bem como os modos de reação aos estratagemas
usados no momento de criação do sentido pela compreensão (enun-
ciação 2, 3 etc.).

Assim, no caso do discurso científico primário, as formas canô-
nicas que determinam a sua expressão, enquanto camuflam a srcem
enunciativa, nada mais são do que instrumentos válidos e socialmente
aceitos de persuasão e, nessa medida, índices de subjetividade: o
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enunciador se submete aos grilhões das leis e convenções para melhor
atingir o seu enunciatário e transmitir a sua visão pessoal, os resulta-
dos de sua investigação.

A opacificação do discurso se realiza com a ajuda dos estrata-
gemas de uma subjetividade que se ausenta enquanto sistemática
dêitica. Basta pensar na 'demonstração científica' e no jogo de
esconde-esconde da subjetividade. Trata-se evidentemente de
uma retração ilusória e a opacidade é mais persuasiva que real: o

sujeito em retração exerce de fato todos os estratagemas mani-pulatórios aptos a fazer crer precisamente que o discurso de-
monstrativo é 'neutro' e 'objetivo'. (Parret, 1983; pp. 90-91)
(trad. minha)

O discurso científico primário é, pois, a despeito das aparências,
altamente argumentativo e revela sub-repticiamente (pelo uso de certos
recursos lingüísticos, dentre os quais aqueles analisados ao longo deste
trabalho) a subjetividade inerente à atividade pré-discursiva, à
elaboração racional de teorias e às diferentes escolhas corresponden-
tes aos diversos momentos que constituem o processo discursivo.

Assim, seguindo a linha de pensamento que orientou a presente
pesquisa, não há lugar para dicotomias do tipo subjetivo/objetivo, li-

teral/metafórico..., uma vez que tentei mostrar que esses conceitos sãorelativos e arbitrários: o que para um grupo social é subjetivo, para
outro pode ser objetivo, e vice-versa; do mesmo modo, o que é meta-
fórico para uns pode ser literal para outros, o que é verdade para uns
pode não o ser para outros. Para compreender tais afirmações, basta
pensar no leitor do texto científico primário. Conforme faça ele parte
de uma comunidade científica ou de uma comunidade de leigos, o
modo de encarar o mesmo discurso muda radicalmente; para o primei-
ro, a normalidade da obediência aos aspectos convencionais o torna,
ao mesmo tempo, 'cúmplice' e juiz do discurso: apenas aquele texto
que apresentar as características aceitas pela comunidade científica
poderá ser digno de figurar no rol das obras ditas científicas. Quanto
ao segundo, o desconhecimento das regras e da especificidade do as-
sunto, leva ao que Kerbrat-Orecchioni (1977) denomina de 'reações
de terror', reações essas que se manifestariam em comportamentos de

humilde submissão (ou sentimento de inferioridade e de perplexidade
admirativa) diante do 'saber', do 'poder' e do 'fazer' do sujeito-enun-
ciador, cuja autoridade ele confunde inteiramente com a do sujeito-
pesquisador. Fica claro, pois, que o conceito ou a idéia que faz o lei-
tor do tipo de texto decorre também da comunidade interpreta tiva.
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Umberto Eco, citado em Kerbrat-Orecchioni (1977; p. 92, nota
15), sintetiza com muita clareza a dependência direta do sujeito à co-
munidade interpretativa:

Se Kant considera como analítico [todos os corpos são extensos]
e como sintético [todos os corpos são pesados], é porque ele se
refere ao "patrimônio de pensamento" que ele supõe comum a
seus contemporâneos. Isso quer dizer que para ele [corpo] não é
um referente mas antes de mais nada uma unidade cultural. E
desde Descartes até Newton e os enciclopedistas, atribuiu-se a

essa unidade cultural a extensão como uma qualidade essencial,
que fazia parte de sua definição, enquanto que o peso era uma
qualidade acessória, contingente, que não entrava em sua defini-
ção. Os julgamentos são analíticos ou sintéticos com relação aos
códigos existentes e não às propriedades presumidas dos obje-
tos. (trad. minha)

Acha-se, assim, desfeita a dicotomia subjetivo/objetivo segundo
critérios estabelecidos a priori, sem nenhuma consideração de ordem
cultural ou mesmo situacional.

Desta maneira, a inserção do 'texto' no seio de uma formação
discursiva que, de uma só vez, questiona sujeito como entidade indi-
vidual e criativa e relativiza o conceito de objetividade e de verdade

absoluta aplicado ao discurso da ciência, me leva a argumentar a fa-
vor de uma pedagogia em geral e das línguas em particular, em que
fosse permitido ao aluno encarar o(s) texto(s) como parte integrante
de seu 'eu social' e abordá-lo(s) criticamente, tanto na sua forma de
apresentação quanto no seu conteúdo. Isso não significa romper,
de uma vez por todas, com as regras e normas, mas assumi-las como
relativas a um jogo institucionalizado e, como tal, passíveis de mu-
dança.

A análise lingüística efetuada, abordando a organização macro-
discursiva, o tempo e a pessoa, a modalidade, a metáfora e a hetero-
geneidade, oportunizam tal questionamento e nos levam a concluir
pela importância de uma análise que não se satisfaça com as aparên-
cias. Melhor dizendo: apenas uma lingüística que assuma o texto co-

mo parte do discurso é capaz de perceber que formas lingüísticas de
aparente neutralidade e isenção são parte de um 'jogo comunicativo'
no qual funcionam como estratégias de persuasão.
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ANEXO

Este questionário tem por objetivo obter um certo número de in-
formações que consideramos relevantes para nossa pesquisa, a respeito

do processo de redação de um artigo científico, na área das ciências
experimentais.

Conhecendo sua(s) publicação(ões ), consideramos sua contribuiçã o
extremamente valiosa. Ficaremos, pois, gratos se responder a todas as
questões formuladas mais adiante.

Assinale com X a resposta correta. Ordene os itens propostos ou
responda por extenso, de forma concisa e explícita, a fim de facilitar a nossa
tarefa e poupar o seu tempo.

Quando as respostas sugeridas não o(a) satisfizerem, acrescente aquela
que melhor corresponder ao seu pensamento.

No caso de todas as alternativas lhe parecerem plausíveis, ordene-as,
por favor, por ordem de importância.

1. As seções apresentadas no artigo:

a)  são exigência da revista;

b) seguem um critério pessoal de apresentação;

c) _____________________________________________________
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Se b), explique as razões pelas quais decidiu dividi-lo assim.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. O resumo que precede o texto foi redigido:

a)  antes do artigo;

b) depois do artigo;

c)  antes, mas sofreu modificações posteriores;
d) _________________________________________________________

3. Os dados bibliográficos (citações no próprio artigo, bibliografia no final)
são utilizados de preferência para:

a)  dar prestígio ao artigo;
b)  indicar as leituras necessárias à compreensão do artigo em

questão;

c)  apoiar os seus argumentos;

d)  __________________________________________________________

4. Na sua opinião, a utilização de gráficos, tabelas e dados estatísticos
corresponde:

a) ao caráter objetivo do texto científico;

b) à economia necessária do espaço (exigência da revista);

c) outra explicação: _______________________________________

d) __________________________________________________________

5. Tem recebido respostas como reação ao seu artigo:

a)  de colegas, antes de publicar;

b)  de leitores em geral, depois de publicar;

c)  de outros cientistas com reflexões críticas;

d) _________________________________________________________

Se sua resposta foi a):

a)  as alterações sugeridas se referem ao conteúdo;
b)  as alterações sugeridas dizem respeito à ordem das seções do

artigo;

c) ___________________________________________________________
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Se foi b) ou c), tem intenções de responder ou reescrever o artigo (ou já o
fez?)?

6. Fez rascunho(s) para este artigo?

Quantos? Em que etapa do processo de r edação?

____________ _____________ _____________ ______________ __________
____________ _____________ _____________ ______________ __________

7. Como se apresenta(m) o(s) rascunho(s)?
a)  mais curto(s) do que o texto;
b) mais longos do que o texto final;
c)  do mesmo tamanho.

Se sua resposta foi b), indique os critérios utilizados para a sua seleção .

_________________________________________________________________

8. Faça um comentário breve sobre as diferenças existentes entre o
processo de pesquisa e o artigo final.

____________ ______________ ____________ ______________ __________
____________ ______________ _____________ _____________ __________

____________ ______________ ____________ ______________ __________

____________ ______________ ____________ ______________ __________

9. Na sua opinião, quais dos seguintes itens devem aparecer no resumo?
Coloque-os em ordem de importância e acrescente outros itens
possíveis:
( ) objetivo da pesquisa;

( ) pesquisas anterior es;

( ) resultad os;
( ) método utilizado;

( ) material utilizado;

( ) ________________________________________________________
( ) ________________________________________________________

Sim Não

 Sim Não
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10. O resumo deve consistir:
a) num relato objetivo e conciso da experiência;

b) num relato da experiência com o intuito de suscitar no leitor o
desejo de ler o artigo;

c) __________________________________________________________

11. Que outras maneiras utiliza para suscitar no leitor virtual o interesse
pelo artigo?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

12. Supondo que um de seus artigos já tenha sido recusado por uma
revista:

a) insiste com outras revistas;

b) guarda o seu artigo como um trabalho de interesse pessoal;

c) _________________________________________________________

13. Na sua opinião, qual é o papel:
a) da intuição
b)  da imaginação na pesquisa científica?

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Todas as perguntas deste questionário visam nos fornecer elementos
que nos permitam conhecer, ainda que não totalmente, o processo de
redação de um discurso científico. Processo esse que seleciona e,
portanto, reduz os dados da experiência, moldando-os à forma

preestabelecida de um artigo científico.A participação do cientista, testemunha de tal processo, nos parece
imprescindível numa pesquisa do gênero. Agradecemos, pois, a sua
colaboração inestimável, esperando saber utilizá-la com espírito científico.
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TEXTO DA ORELHA DO LIVROTEXTO DA ORELHA DO LIVRO
O discurso científico é subjetivo? Essa é a questão central que Maria José
Coracini debate nos capítulos deste livro, produto de suas pesquisas,
srcinalmente expostas como tese de doutorado, defendida com distinção e
louvor na PUC-SP, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística
Aplicada ao Ensino de Línguas.

A reflexão da autora, entretanto, vai além do puramente lingüístico, trazendo
nova contribuição para o debate que se realiza atualmente, em diferentes áreas da
ciência, sobre o paradigma científico vigente, na medida em que questiona o

instrumento essencial, a própria linguagem dessa ciência que se tem instituído
como a única forma de saber válido.

Se o mito da objetividade científica já foi suficientemente discutido e desvelado,
o mesmo não se pode dizer em relação à propalada 'objetividade' do discurso
científico. Perpetua-se ainda o mito de que ele seria neutro, imparcial, sem
sujeito, em contraposição ao literário, que seria a expressão maior da
subjetividade.

Contra essa dicotomia, Coracini levanta a máscara dessa 'objetividade',
revelando-a como uma simples estratégia de persuasão própria desse tipo de
discurso. As manifestações de subjetividade nele presentes são cuidadosamente
detectadas, através da análise de um vasto corpus de produções científicas em
português e francês, com um embasamento teórico consistente, proveniente da
'filosofia da ciência' da 'filosofia da linguagem' e da 'análise do discurso'.

A partir daí, a autora questiona a atitude passiva que os leitores normalmenteassumem diante do texto científico e sugere uma nova perspectiva para as aulas
de leitura, com a qual os estudantes possam ser levados a urna postura ativa,
reflexiva e crítica.

Com a abordagem de um tema de interesse geral, com a clareza da exposição,
com a exemplificação adequada e a explicação necessária aos termos técnicos,
Coracini nos fornece um raro exemplo de produção científica; sem trair as
convenções sociais que regem esse tipo de discurso, a autora consegue romper as
barreiras de sua 'comunidade científica' srcinal, ampliando o universo potencial
de seus leitores, com a construção de um trabalho cuja leitura será instigante,
atraente e acessível a todos aqueles que se interessem pelas questões da
linguagem e da ciência.
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