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Resumo 
Este trabalho compreende uma reflexão sobre a designação artigo de divulgação científica, 
enquanto conteúdo do Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário 
(Portugal), motivada pela abordagem didática do interacionismo sociodiscursivo (Bronckart, 
2003, 2008; Schneuwly & Dolz, 1999; Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2004) combinada com os 
estudos de Teixeira (2014, 2015) sobre a figura do especialista. A partir da análise de nove 
artigos jornalísticos de divulgação científica da área da saúde, constatou-se que a figura do 
especialista, o mediador entre a atividade científica e a atividade jornalística, é gerida pelo 
produtor textual, que reproduz integralmente as palavras ou as ideias do especialista, 
reconhecido do ponto de vista enunciativo. Do mesmo modo, o conteúdo temático destaca 
a atividade de linguagem científica evidenciada nas práticas (inquéritos, experiência, 
investigação em laboratório, dados quantificáveis).  
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Abstract 
This work comprises a reflection under the name article of scientific dissemination as content 
of the Program and Curricular Goals of Portuguese, Secondary Education (Portugal) promoted 
by the didactic approach of the Socio- Discursive Interactionism (Bronckart, 2003, 2008; 
Schneuwly & Dolz, 1999; Dolz, Noverraz & Schneuwly, àa dà o i edà ithàTeixei a’sà
o ksà ,à à o à theà spe ialist’sà ole. From nine journalistic articles of scientific 

disse i atio àfo àtheàhealthàa ea,àità asàesta lishedàthatàtheàspe ialist’sà ole,àtheà ediato à
between the scientific activity and the journalistic activity, is managed by the textual producer, 
who reproduces integrally the words or the ideas of the specialist, recognized from the 
enunciatory point of view. Similarly, the thematic content highlights the scientific language 
activity evidenced in the practices (inquiries, experience, laboratory research, quantifiable 
data).  
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1. Introdução 
 

Neste trabalho, deter-me-ei no objeto de estudo artigo de divulgação científica, 
previsto no Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário 
(PMCPES), previsto para o domínio da leitura, no 10.º e 11.º anos, em Portugal. Para 
o efeito, selecionei nove textos jornalísticos sobre a área médica ou da saúde, a partir 
do corpus do projeto Promoção da Literacia Científica (www.literaciacientifica.pt), 
nos quais se sublinha a relevância da figura do especialista, e que servem de base à 
produção sequencial de uma série de atividades, fundamentadas teoricamente na 
perspetiva didática do interacionismo sociodiscursivo (ISD). Subjacentes a este 
trabalho, encontram-se as perspetivas da didática das línguas e dos saberes 
partilhados nos textos de que o essencial da relação entre professor-alunos é o 
primeiro poder ajudar os segundos a amadurecer a familiaridade e o conhecimento 
que estes têm dos textos. Para tal, há que promover um sentido crítico e um espírito 
de autonomia no aluno, estabelecendo o que Vygotsky (2007) designou de zona de 
desenvolvimento proximal. Nesse sentido, o professor assume uma prática de 
orientador do trabalho do aluno, fazendo uso de instrumentos de ensino, para que, 
no decurso da sua escolaridade, o aluno possa fazer um uso o mais proficiente 
possível da língua.  

Segundo Cassany (s/d: 14), identificam-se dois tipos de abordagem da 
aprendizagem da leitura e da escrita como práticas de letramento ou de literacia que 
se influenciam mutuamente ao partilharem processos cognitivos e ao integrarem 
uma comunidade: i) uma abordagem psicolinguística, na qual o texto é uma unidade 
comunicativa com mensagem global, sendo a aprendizagem descrita como aquisição 
de um código e desenvolvimento de estratégias; e ii) uma abordagem sociocultural, 
que observa o texto como artefacto social e político, cuja assimilação é feita em 
função de rotinas prévias. Integradas nesta última abordagem, as abordagens 
retóricas de Swales (1991: 9) e de Bazerman (1988: 8) concebem o género integrado 
num domínio social, em função do tempo, do lugar e da situação de comunicação. 
Contudo, Gee (2008: 76), dos Novos Estudos de Literacia, além do contexto 
sociocultural, afirma que o que define a literacia como competência cognitiva, é o 
desenvolvimento das funções mentais superiores. 

Acrescenta-se uma terceira abordagem, uma pedagogia assente no ISD 
(Schneuwly & Dolz, 1999; Bronckart, 2003). Esta abordagem didática centra-se na 
noção de género textual como modeladora das práticas sociais e textuais, posto que 
o ISD contempla os aspetos cognitivo-linguísticos e socioculturais como 
fundamentais para o estudo dos textos. Neste① o te to,①a①lite a ia① ① u e① apa it ① ①
trouver des informations, à construire du sens à partir de ce qui est lu, à interpréter 
et① ① fle hi ①su ①le① essage① it. ①(Aeby Dagué, 2010: 468). Logo, tomar a literacia 
como uma questão didática, enquanto construção social, é refletir sobre o modo 
como se dá o desenvolvimento individual (Dolz & Plane, 2008: 7) ou como a escola 
pode participar no seu aperfeiçoamento. 

http://www.literaciacientifica.pt/
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As abordagens expostas descrevem a literacia tanto pertencendo à esfera 
cognitiva como à esfera social, sendo o papel da escola o de promotor da literacia. 
Porém, há ainda que registar o contacto diário com uma considerável diversidade de 
textos, devido às necessidades de comunicação do dia a dia, considerando também 
as novas tecnologias e a ampliação dos meios de informação, da imprensa escrita 
para o contexto digital. Perante este facto, é de tomar em consideração a noção de 
media literacy de①Li i gsto e① :① ,① the①a ilit ①to①a ess,①a al se,①e aluate①a d①
create messages across a variet ①of① o te ts .①Tal① o o①fo ulada,①esta① oç o①de①
literacia relaciona a dinâmica mediática do presente com a constituição dos saberes 
na participação democrática em sociedade, a partir da ligação (por vezes, 
des)equilibrada entre o utilizador e a tecnologia. É então de salientar que, no âmbito 
deste estudo, a literacia será considerada uma capacidade do sujeito, ativa, 
adaptável às condições de receção-produção da construção de sentido. Este trabalho 
adapta os princípios teóricos e didáticos preconizados por Schneuwly & Dolz (1999) 
e Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004) para a produção de sequências didáticas, na 
realização de módulos de ensino-aprendizagem. Como mencionado, a proposta 
didática de Schneuwly & Dolz enquadra-se nos pressupostos teórico-metodológicos 
da corrente do ISD (Bronckart, 2003, 2008). Entre estes, destacam-se os seguintes 
princípios: a) as produções da linguagem humana são analisadas enquanto produtos 
realizados e integrados nas atividades sociais (Leontiev, 2004: 184), ou seja, os textos 
são observados em função do seu contexto de produção; b) todos os textos se 
reportam a um género ou modelo textual1, como uma unidade de comunicação de 
nível superior, atendendo às unidades linguísticas que o constituem (Bronckart, 
2003: 71) e que é assimilado através da prática em sociedade. Quando tal não sucede, 
é necessária uma aprendizagem formal do género textual, tal como se verifica na 
escola. De acordo com Schneuwly & Dolz, em contexto escolar, o género deverá ser 
apreendido por meio da apresentação de exemplares textuais, tendo em vista a 
identificação das várias características de carácter regular que compõem o género 
textual.  

Efeti a e te,① estes① te tos① a ifesta ① p ti as① so iais① de① efe ia ①
(Martinand, 1994: 68), o que equivale pedagogicamente à natureza 
sociointeracionista de analisar os textos mais representativos do seu contexto social 
ou atividade de linguagem; as práticas sociais de referência assumem também um 
papel modelador de outras práticas, principalmente, atenuando a 
descontextualização da escola em constituir uma ação isolada de uma prática real. 
Deste① odo,① o① g e o① te tual① ① u ① ega-i st u e to ① did ti o① o① supo te① do①
e si o① da① l gua① e ua to① i st u e to① de① o u i aç o ① e① o jeto① de①

1 A realidade mostra que os 
textos frequentemente 
convocam mais do que um 
género textual e que a 
existência de géneros puros 
é, por vezes, um pressuposto 
teórico. 
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e si o/ap e dizage ① “ h eu l ①&①Dolz, 1999: 7). Mas como descrever os géneros 
textuais para que estes possam ser objeto de ensino e de aprendizagem? 

No contexto interacionista, é de considerar a arquitetura interna dos textos2 na 
qualidade de instrumento de análise textual concebido no ISD, que estrutura o 
estudo dos textos no ISD em três subsistemas articulados (Bronckart, 2003: 119-133): 
a infraestrutura textual compreende os universos semânticos e o plano de texto; os 
mecanismos de textualização regulam o desenvolvimento temático de um texto e 
avaliam o emprego da coesão nominal e da coerência através de séries de isotopias; 
e os mecanismos de responsabilização enunciativa têm em conta a presença das 
várias vozes (personagens, sociais) presentes, entre estas, a voz do produtor textual, 
o autor empírico do texto que emite juízos sobre o conteúdo temático do texto. 

Embora as atividades didáticas a realizar neste trabalho contemplem os 
mencionados subsistemas, por conta dos mecanismos de responsabilização 
enunciativa, darei especial destaque à figura ou correspondente voz social do 
especialista, pois, num texto jornalístico, é esta que promove uma diferenciação 
qualitativa no desenvolvimento do conteúdo temático, na medida em que apresenta 
um saber que foi experienciado pelo próprio e não pelo jornalista.  
 

Se, no plano do senso comum, se considera um especialista alguém que detém 
um conhecimento pormenorizado sobre uma matéria, no plano das práticas, é 
reconhecida a tecnicidade do sujeito em relação a um objeto e a uma ação. Com 
efeito, Martinand (1994: 69) identifica a tecnicidade através de três componentes 
que relacionam o conhecimento especializado do sujeito sobre um objeto com a 
qualidade da sua ação: um pensamento ou um raciocínio próprio sobre a área do 
conhecimento (problemáticas, conceitos, normas); os instrumentos específicos de 
análise, materiais ou simbólicos; e a especialização, o foco numa área do 
conhecimento, como condição para um desempenho eficaz da parte do sujeito.  

O domínio dos aspetos técnicos é observável e passível de descrição linguística 
nos textos. Por exemplo, considerando vários géneros textuais produzidos no 
domínio jornalístico e que combinam a área da produção e comercialização dos 
vinhos, é possível distinguir um produtor textual que seja especialista, e que domina 
tematicamente o conteúdo vinho, de um não especialista (Teixeira, 2014, 2015). No 
corpus estudado, um jornalista enquanto especialista do vinho apresenta o seu ponto 
de① ista,①e ide ia do① u ① o he i e to①de①histó ias① as① uais①o①vinho assume um 
papel rele a te ① ou① ealça① o① alo ① de① u ① vinho com base nas características 
idiossi ti as ① Teixeira, 2015: 450), o que se manifesta por meio da ocorrência de 
formas verbais de primeira pessoa do singular. A especialidade, na qualidade de 
técnica desenvolvida no âmbito das atividades de linguagem, é ainda revelada pela 
apa idade①de① efle o①do①jo alista①e ua to①p oduto ①te tual;①po ①e e plo,① o①
o e to①da①es ita①do①te to,①[ ue]① ① a ado①pelo①p ese te①do①i di ati o ①ou①ao①
e o he e ① a① i po t ia① da① e ó ia① a① p oduç o① te tual ① a① e posição de 

vivências pessoais (Teixeira, 2015: 451), o que também poderá ser definido pelo uso 
do presente do indicativo como tempo introdutor de um relato. Finalmente, como a 
finalidade destes textos jornalísticos é aconselhar uma futura compra do vinho, o 

2 A descrição da arquitetura 
interna dos textos encontra-
se adaptada às atividades 
didáticas propostas na 
segunda parte desta 
publicação, pelo que, por 
exemplo, se omite a 
apresentação dos tipos de 
discurso.   
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jornalista|especialista verbaliza o seu conhecimento ao orientar o consumo do vinho, 
tendo em mente as boas propriedades do produto, bem como as suas possibilidades 
de harmonização com a comida (Teixeira, 2015: 455). Por outras palavras, no texto, 
verifica-se a presença de uma voz textual que se manifesta sobre um assunto com 
propriedade, cuja legitimidade decorre tanto do conhecimento que evidencia como 
de uma autoridade socialmente reconhecida, ao contrário dos textos pertencentes 
ao mesmo campo temático redigidos por não especialistas, nos quais a voz do 
espe ialista① o① oi ide① o ①a①do①p oduto ①te tual.①Po ① o segui te,① o①p oduto ①
textual não especializado recorrerá mais frequentemente à experiência do 
especialista, porque as experiências que possui são menos significativas e 
qualificadas ① Tei ei a, 2014: 171). 

Partindo do princípio de que este trabalho incidirá sobre uma temática que 
comporta conhecimentos especializados e que os géneros jornalísticos a estudar são 
distintos daqueles observados em Teixeira (2014, 2015), tomarei como assente que 
os sujeitos que detêm algum tipo de especialidade numa área de conhecimento a 
tematizam diferenciadamente de outros sujeitos que não possuem igual capacidade.  

No PMCPES, está previsto trabalhar a leitura do artigo de divulgação científica a 
partir do contacto com textos de complexidade diversa, apontando questões 
transversais a vários géneros textuais, como se pode verificar nos seguintes tópicos 
de conteúdo, determinados para os 10.º e 11.º anos de escolaridade:  

 

10.º ano 
Marcas de género comuns:  
Tema, informação significativa, encadeamento lógico dos tópicos tratados, aspetos 
paratextuais (e.g.. título e subtítulo, epígrafe, prefácio, notas de rodapé ou notas finais, 
bibliografia, índice e ilustração) 
Marcas de género específicas: 
[...] artigo de divulgação científica: caráter expositivo, informação seletiva, 
hie a uizaç o①das①ideias,①e pli itaç o①das①fo tes,① igo ①e①o jeti idade ① 

Buescu et al. (2014: 13) 
11.º ano  
Marcas de género comuns: 
Tema, informação significativa, encadeamento lógico dos tópicos tratados, aspetos 
paratextuais (e.g. título e subtítulo, epígrafe, prefácio, notas de rodapé ou notas finais, 
bibliografia, índice e ilustração) 
Marcas de género específicas: 
artigo de divulgação científica: caráter expositivo, informação seletiva, hierarquização 
das ideias, explicitação das fontes, rigor e objetividade 

Buescu et al. (2014: 18) 
 
Sobre a designação artigos de divulgação científica, importa esclarecer que, 

neste trabalho, artigos de divulgação científica é uma designação hiperonímica de 
textos que tematizam a ciência para um público não especializado, pelo que se 
analisará exemplares de géneros de texto jornalísticos como notícias, entrevistas e 
reportagens.  

É de ter igualmente em consideração que, atendendo às práticas sociais 
veiculadas, a denominação artigo de divulgação científica remete unicamente para a 
prática científica, sem problematizar o contexto social de produção e sem distinguir 
a identidade do próprio produtor textual: um cientista ou um jornalista? Uma 
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designação que ajudará a ultrapassar este ponto crítico, pelo menos, atendendo ao 
corpus constituído para este trabalho, seria artigo jornalístico de divulgação 
científica. Pretende-se, assim, diferenciar os textos científicos dos textos de 
di ulgaç o① ie t fi a① Dell Isola & Péret, :① :①os①p i ei os,①s o①te tos① uja①
macroação consiste em produzir, contrastar, aplicar e divulgar conhecimentos 
sistemático-socializados, que passam a constituir patrimônio de uma sociedade ①
Dell Isola & Péret, 2015: 179), a partir dos quais o investigador (eventualmente, uma 

equipa de investigação) interage com os seus pares, tais como a comunicação oral, o 
ensaio e a conferência; já os segundos, poderão ter como produtores textuais o 
investigador e/ou um jornalista na difusão de um conhecimento especializado para 
u ①pú li o①de① o①espe ialistas ,①po ①isso,①h ①a①te d ia①pa a①si plifi a ①o① el①
t i o①da①li guage ① Dell Isola & Péret, 2015: 184). Através destes textos, procura-
se igualmente a exposição que a atividade jornalística tem socialmente, bem como 
constatar o contributo positivo da interação entre esta e outras atividades. Por isso, 
julgo que esta distinção é indispensável para reconhecer os vários géneros textuais 
que serão abordados nos pontos seguintes e que se enquadra na reflexão que 
Bronckart (2016: 101) afirma ser necessária acerca do modo como a escola deverá 
ser um lugar de introdução de novas práticas sociais de referência.  

Independentemente de se estar perante um artigo científico ou um artigo 
jornalístico de divulgação científica, é de destacar a presença do fenómeno da 
intertextualidade3 em ambos os casos, ainda que de modo diferente: se, nos 
primeiros, é esperado que se convoquem outros textos e outros autores como 
característica intrínseca ao conhecimento académico, além de itens recorrentes na 
exposição deste tipo de conhecimento, tais como o enquadramento teórico, a 
metodologia e a apresentação de dados, nos segundos textos, este fenómeno ocorre 
por influência, justamente, do conhecimento académico. Que técnicas poderão 
e t o①e ide ia ①a①i te te tualidade?①De①a o do① o ①Dell Isola & Péret, que referem 
Bazerman (2006), as seguintes técnicas poderão indicar a presença do mencionado 
fenómeno: 

  
o uso da citação direta, de citação indireta, menção a uma pessoa, a um documento ou 
a declarações; comentário ou avaliação acerca de uma declaração, de um texto ou de 
outra voz evocada; uso de estilos reconhecíveis, de terminologia associada a 
determinadas pessoas ou de documentos específicos; uso de linguagem e de formas 
linguísticas que parecem ecoar certos modos de comunicação, discussões entre outras 
pessoas e tipos de documentos. 

Dell Isola & Péret (2015: 186) 
 
Para efeitos didáticos, os textos que designei anteriormente como artigos 

jornalísticos de divulgação científica oferecem ainda duas prerrogativas, 
particularmente para o Ensino Secundário. Justifica-se a relevância de ensinar a ler 
textos jornalísticos, cuja temática seja do âmbito da saúde ou da medicina, como 
sucede neste trabalho, seja pela maior facilidade de contacto com o conhecimento 
científico que a via imprensa proporciona, seja pela responsabilização do leitor na 
interpretação dos factos. Mais do que um perigo verdadeiramente real, no caso de 
Portugal, é de recordar as circunstâncias alarmistas às quais a população foi exposta 

3 Refiro-me a 
intertextualidade como 
sendo a presença de um 
ou mais textos noutros 
(Genette, 1982: 8). 
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relativamente à informação sobre a gripe das aves, ao vírus da Zika, ao debate sobre 
a vacinação ou ao aparecimento de novos casos de sarampo em território português, 
onde outrora esta doença contagiosa tinha sido considerada erradicada ou, como nos 
restantes casos, sem se verificar uma dimensão epidemiológica que pusesse em risco 
a população. Um leitor mais treinado fará uso da sua experiência para melhor ajuizar 
a informação à qual acede ou é exposto. 

Por conseguinte, os nove textos observados foram selecionados a partir do 
corpus do projeto Promoção da Literacia Científica, tendo em conta especificamente 
o que este estabelece como o domínio científico Medicina. Para efeitos teóricos, 
considerou-se que o domínio científico correspondia à atividade científica médica ou 
da saúde e, em termos de análise textual, esta constitui uma temática que é 
fracionada noutras subtemáticas pela atividade jornalística. Estas subtemáticas 
pode ①o o e ① o o① eti uetas ①espa ial e te①p ó i as①da①a e tu a①dos①te tos①e①
são usadas pelos órgãos de comunicação para separar os conteúdos tanto física como 
tematicamente. A par das classificações atribuídas pela equipa do projeto Promover 
Literacia Científica, ue① e olheu①os①te tos①e ①p i ei a① o,①as① eti uetas ①usadas①
pela atividade jornalística podem ser apreciadas no quadro 1 (p.72), que congrega 
informação sobre os diferentes textos que constituem o corpus, a partir de 
domínio/especialidade4. 

É à figura do especialista que se dedicará o próximo ponto de análise de textos 
e ao modo como é exposta pelo produtor textual.  
 
 
2. Análise textual 
 

Do corpus analisado foram identificados três géneros textuais: a notícia (T1, T4, 
T6, T8, T9) a entrevista (T3) e a reportagem (T2, T5, T7). Do ponto de vista da 
composicionalidade, quer dizer, a ocorrência e a disposição dos macroelementos 
estruturadores do plano de texto, todos os textos possuem título, sendo que dois 
têm antetítulo (T3, T6) e seis têm subtítulo (T1, T4, T5, T7, T8, T9) tematicamente 
relacionados com o título e o corpo do texto. Estes elementos ocorrem em posição 
de destaque e, como é natural, precedem o corpo do texto ou o desenvolvimento do 
texto jornalístico propriamente dito. A maior parte dos textos estão assinados, 
excetuando duas notícias (T8, T9). No Quadro 1 (p.62), onde estes dados podem ser 
averiguados, poderá ainda ser confirmada informação acerca dos nomes dos autores, 
periódicos (jornais nacionais de referência) e datas.

4 A opção por uma 
concentração de informação 
com origens e estatutos 
diferentes deve-se a uma 
motivação temática que une 
estes elementos. 
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Texto 
(T) 

Especialidade/ 
Assunto Antetítulo Título 

 
Subtítulo 

 
Autor 

 
Jornal 

 
Data 

 

1 

Saúde Pública  

É pouco provável 
que glifosato cause 
cancro, dizem 
peritos da ONU 

Relatório foi divulgado esta 
segunda-feira 

Kate Kelland 
(Reuters) Público 16/05/2016 

2 

Saúde Pública  

Como a Agência 
para a 
Investigação do 
Cancro da OMS 
confunde os 
consumido-res 

 Kate Kelland 
(Reuters) Público 22/05/2016  

 

3 

Ginecologia/ 
Obstetrícia 

Mónica 
Bettencourt Dias 
Investigadora 
principal do 
Instituto 
Gulbenkian de 
Ciência 

Des e dámos um 
mistério da 
infertilidade que 
i ha①de①  

 

Textos 
Virgílio 
Azevedo 
Fotos Nuno 
Botelho 

Expresso 26/05/2016 

4 

Ginecologia/ 
Obstetrícia; Ciência  

Portugueses 
desvendam 
mistério com 80 
anos sobre a 
infertilidade 

Equipa do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, 
coordenada por Mónica 
Bettencourt-Dias é 
publicado hoje na 
conceituada Science 

Filomena 
Naves DN 27/05/2016 

5 

Endocronologia e 
Nutrição  

Dois terços dos 
adultos têm 
excesso de peso 

Primeiro inquérito nacional 
de saúde com exame físico 
comprova elevada 
prevalência de doenças 
crónicas: hipertensão, 
obesidade e diabetes 

Alexandra 
Campos 
 

Público 
 31/05/2016 

6 

Ginecologia/ 
Obstetrícia; Ciência 

Investigadores 
portugueses 
descobrem causa 
para a 
infertilidade 

Esperança para as 
mulheres  Reis Pinto 

rpinto@jn.pt JN 3/06/2016 
 

7 
Obstetrícia/ 
Ginecologia; 
Fertilidade 

 
Tirar o útero é 
cada vez mais a 
última opção 

Estudo revela que idade 
em que histerectomias são 
realizadas está a subir e o 
número de cirurgias a 
diminuir 

Christiana 
Martins (em 
Turim) 

Expresso 5/06/2016 

8 

Oncologia médica; 
Saúde  

Há novas drogas 
em teste contra 
cancros mais 
graves 

Laboratórios farmacêuticos 
anunciam alguns 
resultados positivos no 
maior encontro mundial de 
oncologia, nos Estados 
Unidos 

s/a DN 6/06/ 2016 

9 

Neurologia; Ciência  

Italiano sofre lesão 
cerebral e torna-se 
numa «caricatura 
de um francês» 

Para além de só conseguir 
falar francês, o italiano 
começou a agir como as 
personagens típicas do 
cinema francófono 

s/a DN 16/06/2016 

Quadro 1: Corpus 
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O elemento comum a qualquer um dos textos e diferenciador deste corpus no 
que diz respeito a outros textos jornalísticos é a presença do especialista, o 
representante da atividade científica cuja voz é convocada por um produtor textual 
filiado na atividade de linguagem jornalística que seleciona e organiza a informação. 
Com efeito, a estratégia de convocar a voz do especialista é de tal modo regular que, 
por um lado, pode servir para noticiar o que é insólito e aparentemente pouco 
ie t fi o① T ,①pelo① ue①s o,① a① e dade,①os① ie tistas ①ou① i estigado es ① T ①e 

respetiva publicação do caso numa revista científica a dotar uma peça jornalística de 
idoneidade, como no caso do italiano com uma lesão cerebral que passou a viver 
como se fosse um francês de uma comédia (pronúncia exagerada, consumidor de 
cultura e comida francesa...), cujo comportamento é tornado socialmente aceitável 
pelo diagnóstico da síndrome compulsiva de língua estrangeira. Por outro lado, além 
de se mostrar os atores da atividade de linguagem científica, convocar a voz do 
especialista permite delegar a responsabilidade enunciativa de afirmações sobre 
realidades das quais o público duvida, tal como o risco carcinogénico do glifosato em 
É①pou o①p o el① ue①glifosato① ause① a o,①dize ①pe itos①da①ONU ① T ,① ue ①ao①

atribuir aos cientistas afirmações polémicas, fazendo uso de verbos dicendi, tal como 
exemplificado, quer recorrendo a conetores ou expressões que cumpram a mesma 
fu ç o,①tal① o o①e ① “egu do①os①i estigado es ① T ①e① Pa a①os① ie tistas ① T . 

De facto, a análise dos textos revela a presença reiterada de dois tipos de 
sujeitos: um sujeito que coincide com a figura social do jornalista e que é, para todos 
os efeitos, o produtor textual, quer os textos estejam ou não assinados, e outro, que 
é o especialista da área da ciência.  

Nas notícias, a presença do produtor textual corresponde à perceção comum de 
relator de factos, valendo-se de frases impessoais ou de orações nominais, como por 
e e plo① e ① H ① o as① d ogas① e ① teste① o t a① a os① ais① g a es ① T ① e①
Espe a ça①pa a①as① ulhe es ① T ,① espeti a e te.①Co o①foi①afi ado,①a①figu a①do①

produtor textual organiza tematicamente o conteúdo temático e as outras vozes que 
possam ocorrer. Desse modo, a voz do especialista poderá surgir logo no título, 
apelando à atenção do①leito ,① pe itos①da①ONU ① T ,① o o①desig aç o① oleti a.①O①
corpo do texto noticioso é igualmente profícuo na apresentação das autoridades 
ie t fi as,① o o① e ① os① pe itos① do① o it ① o ju to① da① O ga izaç o① das① Nações①

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e da Organização Mundial da Saúde 
OM“ ① T ,① uja① o eaç o①pode ①se ① eto ada①at a s①de①desig ações①a afó i as,①
o①g upo ① T ①e① o① o it ① o ju to①de①pe itos ① T .① 

É igualmente de destacar as notícias que informam sobre a investigação 
realizada em Portugal e coordenada por Mónica Bettencourt-Dias (MBD), do Instituto 
Gulbenkian da Ciência (IGC), bem como da publicação recente de um artigo numa 
revista de renome, a Science, pela equipa de MBD. Estas ações são concretizadas 
nomeando a investigadora principal e aquelas diretamente envolvidas no trabalho 
de① la o ató io,①MBD①e① duas① jo e s① i estigado as①do①g upo,①② a①Ma ues①e① I s①
Be to ① T ,① as① e ide ia ① as① o uistas① ie t fi as,① p i ipal e te,① o o① u ①
esforço coletivo, ainda que destaque ①MBD:① I estigado es①po tugueses ,① u a①
equipa de investigadores portugueses do Instituto Gulbenkian de Ciência (ICG) 
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descobriu ① T ,① Os① i estigado es① descobriram ① T ,① a① i estigado a① Mó i a①
Bettencourt-Dias, coordenadora do Laboratório de Regulaç o①do①Ci lo①Celula . ① T , 
O①g upo①de①Mó i a①Bette ou t-Dias descobriu ① T .①Nestes① asos,① ①de①assi ala ①a①

ocorrência reiterada das várias formas verbais de descobrir , já assinaladas em 
sublinhado, que, além de realçarem positivamente o feito como um contributo 
inédito no campo científico, descrevem um certo valor performativo decorrente da 
ea① ie t fi a,①p ese te①ta ①e ① a①e uipa①a a ou①po ①descobrir ① T ①ou,① o ①
alo ①e ui ale te,① a①e uipa①desvenda ① T ①e① o①t a alho①la o ato ial①[…]①mostrou ①

(T4). 
A novidade científica pode ser igualmente operada por especialistas também 

ligados à atividade económica, os laboratórios farmacêuticos que realizam testes 
visando a comercialização de novos medicamentos para as doenças oncológicas mais 
agressivas:① La o ató ios①fa a uti os①a u ia ①algu s① esultados①positi os ① T ,①
V ios①la o ató ios①①fa a uti os①a u ia a ①[...)] que há ensaios clínicos em curso 

de novas drogas que poderão ser armas inovadoras contra alguns dos tipos de 
cancros mais mortais. ① T ,① o panhias como [Nomes Comerciais] [...] revelaram 
os① esultados① de① ais① de① i o① il① e saios① l i os① esta① ea ① T ,① a① [No e①
Co e ial]① di ulgou① os① esultados① do① e saio① l i o① de① u a① o a① d oga ① T .① É①
particularmente evidente o cuidado (motivado economicamente) da fonte original 
da informação em simplificar o conteúdo temático de ordem científica ao apresentar 
dados quantificáveis que sustentam a fiabilidade da droga e em divulgar 
o e ial e te①o①p oduto:① a①[No e①da①D oga]① o segue①t a ar em cerca de 70% o 

agravamento da doença, de acordo com o ensaio que envolveu 500 doentes, todos 
eles①e ①fase① uito①a a çada①da①doe ça①e①se ①out as①alte ati as①de①t ata e to. ①
(T8). 

Nas notícias, o conteúdo temático da autoria do especialista ou dos conjuntos 
de especialistas poderá estar delimitado através do uso de aspas, no que se pretende 
ser uma reprodução fiel das suas palavras, pelo que poderá ou estar integrado no 
texto noticioso, com a autoria devidamente assinalada com aspas, subentendendo-
se a fonte a partir do contexto, ou com a responsabilidade enunciativa atribuída 
através do recurso a verbos que pretendem recriar de alguma forma a 
performatividade do ato de fala, como adiantar  (T4), afi ar  (T1, T8), 
apresentar  (T1), declarar  (T1), descrever  (T9), dizer  (T1, T4), explicar  (T4), 
sublinhar  (T4), vincar  (T6). Estas ocorrências poderão dar-se antepondo os 

segmentos citados ou encerrando-os.  
Com um valor performativo idêntico, a exposição do conteúdo temático da voz 

dos especialistas poderá dispensar a indicação de reprodução, ainda que introduzido 
por meio dos verbos concluir  (T1), descobrir  (T4), dizer  (T1), reafirmar2 (T1) 
ou transmitidas por meio de verbos que retomam a origem dos documentos nos 
quais a informação foi publicada, tal como apontar  (T8), acrescentar-se  (T1), 
contar  (T9), continuar  (T9), concluir  (T1), divulgar  (T8), explicar  (T9), 
revelar  (T8).  

Nas reportagens transparece um maior desenvolvimento do conteúdo temático 
traduzido em termos de espaço e exposição de pontos de vista, recorrendo-se para 
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tal, frequentemente, a caixas de texto (T5) ou sistematizando de modo visual a 
informação com o intuito de destacá-la (T2, T5, T7), a par da ampliação do número 
de vozes convocadas. Além disso, a voz do produtor textual revela-se mais assertiva 
e integrada no coletivo social, seja através de uma orientação argumentativa 
implícita através do título de carácte ① i st u io al① Co o① a① ag ia① pa a① a①
investigação do cancro da OMS confunde os consumidores ① T ,①seja①ide tifi a do-
se com os leitores, o que se manifesta nas formas verbais e pronominais e 
determinantes possessivos de 1.ª① pessoa①do① plu al① podemos ter a certeza que a 
nossa escova de dentes não nos ai① ausa ① a o ① T ,①ou① ale do-se de formas 
adjeti ais① e① ad e iais① pa a① e iti ① ju zos① de① alo es,① tal① o o① e ① Out as①
[su st ias]① s o① ais① su p ee de tes ① T ,① É① i des e t el ① T ,① Cauteloso,①
Pedro Graça, director do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 
“aud el,①assu e ① T  e① utiliza ①u ①tele ó el①possi el e te① ausa①[ a o] ① T .①
Contudo, os factos não são descurados, pelo que o jornalista se esforça por mostrar 
u ①dese ol i e to①te ti o① uidado① a①e posiç o①de①dados:① Todas①as①out as① ①
substâncias apresentam algum n el① de① is o ① T ,① No① i u ito① de① ,① a①
p e al ia①de①o esidade①e a①de① , %. ① T ,① Os① io as①ute i os①afeta ① e a①de①
dois milhões de mulheres em Portugal, 40% das quais em idade reprodutiva e são a 
p i ipal① ausa①das①histe o to ias. ① T .①Esta exposição factual é naturalmente um 
eco de textos de divulgação científica ou das próprias palavras dos especialistas 
interpelados para a redação do texto jornalístico.  

Sobre a diversidade de vozes convocadas é de notar que na reportagem, o 
aparecimento das vozes dos especialistas apresenta o mesmo tratamento que na 
notícia, sendo excecional, por exemplo, o uso dos verbos acentuar  (T5), frisar  (T5) 
e lamentar  (T5), como apresentadores das palavras de especialista, que 
intensificam o valor performativo do ato de fala, conferindo maior expressividade ao 
ponto de vista do especialista. Relativamente a diferenças entre as notícias e as 
reportagens observadas ao nível das vozes textuais, assinalam-se, numa reportagem, 
as vozes de duas pacientes, com quem o produtor textual contactou, pois, além de 
relatar o caso de ambas, reproduz igualmente as palavras que ambas proferiram 
ua do① a o dadas:① «Pe sei① ue① ti ha① fi ado① li pa»,① o ta① a① fu io ia①

ad i ist ati a. ① T ,① «Foi① u ① al io① e① ep ese tou①u a① i po tante melhoria de 
ida»,①e pli a ① T . 

No estudo da figura do especialista, destaca-se ainda o caso da única entrevista 
observada. Em primeiro lugar, porque, embora a entrevista recrie um diálogo e seja 
apresentada na modalidade pergunta-resposta, esta é objeto de edição por parte do 
jornalista (ainda que menor, em comparação com os outros textos jornalísticos). De 
qualquer modo, considerarei a entrevista como expondo o mais fielmente possível 
as palavras e o ponto de vista do cientista. Assim, comprova-se que na designação 
at i u da①a①MBD,① I estigado a①p i ipal①do①I stituto①Gul e kia ①de①Ci ia ① T ,① -
lhe dado, mais uma vez, o papel de especialista, e, observando os segmentos da 
mesma cientista, constata-se que domina o seu campo de conhecimento, pois MBD 
faz uso de uma linguagem especializada, ainda que seja de modo inteligível, e 
esclarecendo a importância da investigação em que esteve envolvida, o contributo 
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para o seu campo ou pronunciando-se①so e①os①p odutos① ie t fi os:① Mas①o①a tigo①
da① “ ie e ① ①so e① iologia①fu da e tal①e① o①so e① i estigaç o①apli ada ① T ,①
o o① as e ①os① e t olos①e①a①p ote a① espo s el①po ①este① as i e to,①a①polo.①

Agora foi a vez de explicarmos como morrem ① T .①②l ①disso,①MBD①e p essa-se 
sempre com modéstia académica, através de formas verbais, formas pronominais e 
determinantes possessivos correspondentes à 1.ª pessoa do plural, como em 
desvendámos u ① ist io ① T ,① fizemos uitas① e pe i ias① dife e tes ① T ,①
Desligámos e tos①ge es ① T ,① ago a①foi①a① ez de explicarmos ① T ,① Isto①pe itiu-

nos ① T ,① nosso La o ató io ① T ,① ②①nossa i estigaç o ① T .①É①de① ota ① ue①MBD①
se assume como um dos elementos da investigação, referida preferencialmente a 
partir do pretérito perfeito simples, o que significa que esta já foi concluída. 

Tendo em conta o corpus observado, é então de depreender que a voz do 
especialista é regulada pelo produtor textual de cada peça jornalística, que pode 
aparecer fielmente reproduzida, isto é, assinalada com aspas, ou dispensando a 
indicação de reprodução, mas com a autoria devidamente reconhecida. Poderá ainda 
dar-se o caso de as palavras do especialista ocorrerem entre aspas, integradas no 
restante corpo do texto, sendo a responsabilidade enunciativa deduzida pelo 
contexto. Logo, o especialista é o mediador entre a atividade científica e a atividade 
jornalística, visto que o produtor textual não vivenciou esta experiência. Além disso, 
atendendo ao desenvolvimento do conteúdo temático o que sobressai é a exposição 
da atividade de linguagem científica, ou o conhecimento de especialidade, neste 
trabalho analisada pela vertente médica ou de saúde, e que se vê patente nas 
práticas referidas, os inquéritos, as experiências, a investigação em laboratório, os 
dados quantificáveis.  
 
 
3. Proposta de didatização 

 
Na segunda parte da presente publicação5, propõem-se algumas atividades que 

ilustram os princípios teóricos defendidos e a análise textual efetuada. 
Trata-se de propostas que adaptam o procedimento sequência didática, 

centrando-se especificamente no domínio da leitura (componente interpretativa) e 
sustentando-se no princípio da progressão, através do carácter modular do ensino 
de géneros textuais que partilham práticas semelhantes, quer dizer, textos que foram 
produzidos no contexto da atividade jornalística e a partir de ações realizadas na 
dinâmica da atividade académica. Nesse sentido, considerando que a estrutura de 

5 Destinada a alunos do 
Ensino Secundário, a 
proposta pode ser 
integralmente consultada 
nas páginas 147 a 163. 
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base de uma sequência didática poderá obedecer ao encadeamento das fases 
apresentação da situação, produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo n6 e 
produção final (Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2004: 98), pretende-se iniciar o estudo 
dos vários textos, fazendo uso do conhecimento prévio que os alunos que os alunos 
detém sobre os géneros jornalísticos7. Efetivamente, se é uma certeza que os alunos 
já detêm uma consciência sobre os géneros textuais que decorre do seu uso diário, o 
que é positivo, é preciso comprovar a qualidade destes conhecimentos prévios 
(Devitt & Bastian 2015: 97) para alicerçar o sucesso do ensino. De um ponto de vista 
da progressão dos conhecimentos a adquirir, note-se que primeiramente se faz uso 
do conhecimento prévio do aluno para paulatinamente se insistir nas capacidades 
interpretativas do aluno, o que significa que é também estimulado o seu sentido 
crítico. 

É então de questionar: que práticas sociais de referência ensinar? A resposta é: 
as boas práticas que assistem às atividades jornalística e científica. Por um lado, o(s) 
plano(s) de texto(s) dos textos jornalísticos, o papel dos diferentes produtores de 
texto e o modo como estes expõem diferentes pontos de vista, revelando a presença 
de outras vozes, nomeadamente, a voz do especialista; por outro lado, reconhecendo 
diferentes especialistas de vários campos do conhecimento, enfatizando a 
observação do vocabulário especializado e procedimentos científicos, técnicos ou 
metodológicos próprios de cada área. Por fim, assegurando a prática escolar por 
meio do treino da leitura: discernindo explicitamente as estratégias utilizadas na 
produção dos textos, o desenvolvimento das capacidades de aluno na valorização do 
que cada um destes artigos jornalísticos de divulgação científica contribui 
socialmente na divulgação da ciência. 

A proposta de percurso didático que atende a estes propósitos foi produzida 
com base nos textos referidos no Quadro 1, indicando tematicamente o trabalho a 
realizar e respetivos objetivos didáticos. Neste percurso, a apresentação que é feita 
dos mesmos textos é eventualmente parcial; contudo, recomenda-se sempre que 
possível facilitar os textos aos alunos na sua versão integral. Assim, apresentam-se 
os seguintes módulos correspondentes ao formato de ficha de trabalho e que podem 
ser encontradas seguidamente: a Etapa 1 apela ao conhecimento prévio sobre 
géneros jornalísticos, fazendo uso do que os alunos já dominam acerca dos 
elementos (título, antetítulo, subtítulo, lead, imagem...) que reiteradamente 
ocorrem nos géneros jornalísticos. As Etapas 2, 3 e 4 focam-se nas apresentações da 
ciência e dos diferentes especialistas nos géneros jornalísticos a notícia, a entrevista 
e a reportagem; na Etapa 5 propõe-se a testagem dos conhecimentos adquiridos 
pelos alunos, comparando dois textos. Deste modo, o percurso didático poderá ser 
utilizado para promover uma análise textual autónoma por parte do aluno, 
orientando uma problematização sobre a descrição dos géneros textuais ao nível das 
diferentes unidades linguísticas e da caracterização do sujeito produtor textual. As 
atividades propostas têm subjacente uma perspetiva vygostkiana do 
desenvolvimento, como anteriormente apontado, e o Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória, especificamente, os descritores operativos que valorizam a 
importância da compreensão, interpretação e expressão de factos, opiniões e 

6 O número de módulos 
para trabalhar o género 
textual escolhido deverá 
ser escolhido pelo 
professor em função das 
necessidades dos alunos. 
 

7 Recorda-se que os alunos 
do ensino público 
português são formalmente 
sensibilizados para os 
géneros jornalísticos desde 
o 4.º ano do 1.º ciclo 
através do ensino da 
notícia (Buescu et al., 2015: 
16). 
 
 



 68 LITERACIA CIENTÍFICA NA ESCOLA 
Carla Teixeira 
O especialista e outros sujeitos em artigos jornalísticos de divulgação científica na área da saúde 
 

 
 

conceitos, bem como a associação entre diferentes linguagens e contextos 
(competências na área de linguagens e textos) e a transformação da informação em 
conhecimento  (competências na área de informação e conhecimento) (Martins 
coord., 2017: 14-15). 

Devido à dimensão deste trabalho seria impraticável a apresentação de 
sugestões para o ensino da escrita. No entanto, estes módulos poderão ser 
modificados ou servir de atividades preparatórias para o ensino da escrita de géneros 
textuais cujo ensino não está previsto em Português, e que seja relevante para outras 
disciplinas e em colaboração com outros docentes, como é o caso do relatório, à 
semelhança dos moldes preconizados por Dolz (2018)8. 
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